
KRISLAI
Veža Divizijas i Rytus. 
Jau Puola ir Angliją. 
Spalis 1942 ir 1943 M. 
Apie Išvežtus.
Jiems Buvo Džiaugsmas.

Rašo D. M. š.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Kai kurie “karo strategai“ 
pradeda abejoti, ar Raudonoji 
Armija galės didžius kiekius 
1 Utį erio armijos apsupti Kri- 
me ir Dniepro Alkūnėj', No- 
gaisko Lygumosi1 ir Pietinėj 
Ukrainoj.

Jeigu nepasikartos Stalin
grado nacių katastrofa, tai 
nebus kaltė Raudonosios Ar
mijos komandos, nei jos gene
ralinio strategijos plano. Nacių 
apsupimo planas puikiai sugal
votas ir pradėtas vykinti gy
veni m an.

No. 260 LAISVĖS ANTVP^hone\27sk^I12-3878STKEET Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Lapkričio-Nov. 4, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XX X

VEJAMI VOKIEČIAI JAU NEPASPEJA
..................     •>.............................................................................................................................................................H

KAIMŲ SUDEGINT

Jeigu hitlerininku didžiuma 
armijos išspruks, tai tik todėl. 

r kad Hitleris kasdien gali per
mesti naujas divizijas iš Lran- 
cijos, Belgijos, llolandijos, 
Norvegijos, prieš Raudonąją 

t Armiją. O jis tą gali padaryti 
todėl, kad nėra prieš jj antro 
fronto Francijoj ir Belgijoj.

Tik pagalba iš vakarų per
mestų divizijų jis galėjo dvyli
ką parų vesti gatvių mūšiu? 
Melitopoliuje ir kraustyti sav< 
jėgas iš Krimo. Jeigu ne tas. 
tai Raudonoji Armija jau būtu 
prie Chersono ir naciai būti; 
uždaryti Krime. Tik pagalba 
naujų divizijų, permestų iš va
karų, jis galėjo laikytis Krivoj 
Rog srityj ir tuo suteikti gali- 

, mybę smukti jo armijos da 
lims iš Dniepro Alkūnės.

Pas mus piktos valios žmo
nės akiplėšiškai naudojas 
spaudos laisve ir bjauriai nie
kina Amerikos talkininkę So 
vietų Sąjungą. Ta laisve nau 
dojasi hitleriški elementai lie 
tuvių tarpe, ja naudojasi len 
kų tarpe ir anglų spaudoj.

Nuo niekinimo Sovietų Są 
jungos jie dažnai pereina pfu 
niekinimo ir Anglijos, kelda
mi triukšmą, kad užbaigus ka
rą prieš Vokietiją, būk vėl rei
kės kariauti prieš Angliją, kad 
viešpatauti pasaulio rinkose ii 
ore.

Spalių mėnesis pasibaigė 
Kokis skirtumas tarpe 19 12 ii 
19 13 metų! 19 12 metais spa 
lių mėnesyj Hitlerio ir Musso- 
linio armijos stovėjo Egipte i) 
grūmojo Suezo Kanalui. Da 
bar gi fašistai išgrūsti iš viso. 
Afrikos, Amerikos ir Anglijos- 

f 

armijos veržiasi prie Romos.
Pereitais metais spalių mė

nesyj Hitlerio vagių-žmogžu- 
džių armija šturmavo Stalin
gradą ir Hitleris tvirtino, kad 
jokia jėga nacių nebeatmes 
nuo Volgos. Dabar naciai nu
varyti apie 700 mylių į vaka
rus nuo Stalingrado, sulaužy
tos jų apsigynimo linijos ant 
Dniepro, pavojuje yra jų ar-

* mijos Krime, Nogaisko Lygu
mose, Dniepro Alkūnėje, Pa-

* baltijoj ir Leningrado srityje.

5 Bėgdami vagys-žmogžudžiąi 
stengiasi kuo daugiausiai išsi
varyti žmonių ir juos parduo- 

' ti Vokietijoj vergų rinkoj. Hit
lerininkai grąžino viduram
žių laukinių tvarką. Dešimtie 
milionų jie jau išvarė į Vokie
tiją. Milionus nukankins, šim 
tus tūkstančių jauniausių lie- 

x‘t tuvių ir lietuvaičių išsivarė i 
nacių vergiją.

Bet lietuviški laikraščiai, 
kaip Keleivis, Naujienos, Drau- 

, gas, talpino ir, talpina nacių 
propagandą. Keleivis dar tal
pina nacių sudarytą surašą, 
neva “po prievarta“ išvežtų 
lietuvių giliau j Sovietų Sąjun
gą.

Mr. Henry Shapiro, United 
Press korespondentas, spalių 
27 dieną telegrafavo iš Mas
kvos: “Dniepropetrovske laike 
nacių viešpatavimo dingo 20,- 
000 žydų. . . Sovietai atrado 

4 didelius kapus su kalnais py
limų, atkasė ir rado šimtus su
šaudytų žmonių... Tai nacių 

i> teroro vaisiai. . .
"Dniepro Alkūnėj raudon-

Anglai - Amerikiečiai Laužo 
Vokiečių Liniją. Kuri
Pastoja Kelią i Romą

Alžyras, lapkr. 3. —Ame
rikiečiai šturmavo ir užėmė 
daugumą vokiečių tvirtoviš- 
kų pozicijų Matese kalnuo
se, vakarinio Italijos pajū
rio ruožte. Anglų kariuo
menė įsitvirtino Massico 
priekalnėse, arti Tyrrhe
nian Jūros.

Amerikos artilerija bom
barduoja karine nacių bazę 
Venafro.

Alžyro radijas sakė, jog 
Talkininkai Massico - Mate
se kalnų srityje sparčiai 
bloškia vokiečius atgal ir 
gręsia pralaužt stipriausią 
dabartinę nacių apsigynimo 
liniją į pietus nuo Romos.

Anglai per dieną pamar-

Spalyje Amerikiečiai 
Nušovė 1,260 Vokie

tijos Lėktuvų
London. — Amerikos la

kūnai savo žygiuose prieš 
Vokietiją ir nacių punktus 
užimtuose kraštuose spalių 
mėnesį nušovė žemyn 1,261- 
ną vokiečių lėktuvą; tuo 
naciu laiku jie. numetė 4,- 
398 tonus bombų.

Bet rugsėjo mėnesį ame
rikiečiai paleido Vokietijon 
2,500 tonų bombų daugiau, 
negu spalyje.

Mainierių Pirmininkas 
Tariasi su lekes

Washington, lapkr. 3. — 
Jau trečią kartą per pasku
tines 48 valandas Harold 
Ickes, Amerikos vidaus rei
kalų sekretorius, pasišaukė 
Mainierių Unijos pirminin
ką Johną L. Lewisa tartis 
apie 530,000 angliakasių 
streiko baigimą tokiomis 
sąlygomis, kokias pasiūlys 
valdžia.

Valdininkai sako, kad jei
gu Lewis ir kiti aukštieji 
mainierių vadai tikrai juos 
pašauktų, tai, girdi, anglia
kasiai grįžtų darban.

šavo keturias mylias pir
myn. Romos fašistų radijas 
skelbė, kad Talkininkų karo 
laivai “mėgino” bombar- 
duot hitlerininkų pozicijas 
pajūriuose apie 30 mylių į 
šiaurius nuo Neapolio.

Amerikiečiai Ima Viršų 
Bougainville Saloje

Australija, lapkr. 3.—A- 
merikos karo laivai nuvijo 
šalin japonų šarvuotlaivius 
ir naikintuvus, kurie bandė 
užkirst kelią amerikiniams 
laivams, gabenantiems dau
giau savo kariuomenės į 
Bougainville salą.

Toj saloj amerikiečiai per 
dieną pastūmė priešus dar 

! ketvirtį mylios atgal.
Skaičiuojama, kad japo- 

į nai Bougainville turį apie 
; 35,000 kariuomenės.

Amerikos lakūnai vėl ata
kavo japonų geležinkelius 
B urmo j.

Argentinos Darbininkai Iš
vysią Nacišką Prezidentą
Mexico City. — V. L. To

ledano, pirmininkas Lotynų 
Amerikos Darbininkų Kon
federacijos, pareiškė, jog 
Argentinos darbini nkų 
streikai ir kiti pasipriešini
mai fašistuojančiai, terori
stinei prezidento Ramirez 
valdžiai iššluos ją laukan.

PO SUMUŠIMO^ NACIAI ŽA
DA SLAPTAI VEIKTI

Stockholm. — Nacių va
dai davinėja nurodymus iš
tikimiesiems savo partijos 
nariams, kokiais būdais jie 
turės slaptai organizuotis 
'ir veikti po Vokietijos su
mušimo, — kaip sužinojo 
Švedijos spauda.

Washington. — Praeitą 
mėnesį Amerikoj pastatyta 
8,362 karo lėktuvai.

KĄ SAKO CIO UNIJĮJ SUVAŽIAVIMAS APIE 
TALKININKU KONFERENCIJA MASKVOJE

Philadelphia, Pa. — CIO 
unijų visuotinas suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją, ku
rioj “sveikina įkvepiančius 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos tarimus,” padary
tus Maskvos konferencijoj. 
“Tatai įrodo pastovią Jung
tinių Tautų vienybę ir pa
deda pamatus greitai per
galei prieš Jungtinių Tautų 
priešus,” sako CIO rezoliu
cija:

“Mes remiame Maskvos 
konferencijos tarimus, kurie 
siekia ‘greičiau užbaigt ka
rą’ ir tęst glaudų dabartinį 
sandarbininkavima ir bend-

radarbiavimą taikos metu, 
kad išlaikyt taiką ir kad ga
lima būtų pilnai varyti pir
myn politinę, ekonominę ir 
visuomeninę tautų gerovę.

“Mes sveikiname prezi
dento Roosevelto vadovy
bę”...

Šios rezoliucijos kopijos 
yra pasiųstos prez. Roose- 
veltui, Amerikos valstybės 
sekretoriui C. Kuliui (už
sienių reikalų ministeriui), 
Anglijos ministeriui pirmi
ninkui W. Churchillui, So
vietų premjerui Stalinui ir 
Chinijos prezidentui Chiang 
Kai - shekui.

Raudonoji Armija Paėmė 
Kachovką; Paskandino 
T ūksiančiu s V okiečiu

ŠIUOSE RINKIMUOSE REPUBLIKONAI DAUGIAU 
LAIMĖJE, NEGU DEMOKRATAI

Republikonų kandidatas į 
New Yorko Valstijos leite
nantus gubernatorius, Joe
R. Hanley laimėjo rinkimus 
apie 350,000 balsų dauguma 
prieš demokratų kandidatą 
generolą Wm. N. Haskellį.

New Jersey valstijos gu
bernatorium išrinktas re- 
publikonas Walter E. Edge 
prieš demokratų kandidatą 
Vincentą Murphy.

Rinkimus į Philadelphijos 
miesto majorus laimėjo da
bartinis majoras, republiko- 
nas, prieš demokratų kan
didatą Wm. Bullittą.

Hartfordo, Conn., miesto 
majoru išrinktas republiko- 
nas Wm. H. Mortensen 
prieš dabartinį, vėl kandi
datavusį demokratą majorą 
D. P. O’Connorą. Tai dar 
pirmą kartą per paskuti
nius 10 metų Hartfordas 
turės republikoną majorą.

Bridgeporte, Conn., vėl 
laimėjo majoro rinkimus so
cialistas Jasper McLevy, 
dabartinis majoras, išrink
tas jau šeštai tarnybai pa
eiliui.
New Havene, Conn., 7-ai iš 

eilės tarnybai išrinktas de
mokratas majoras John M. 
Murphy. Waterbury, Conn., 
vėl laimėjo rinkimus dabar
tinis miesto majoras John
S. Monagan, jaunas advo
katas.

Kentucky valstijos guber
natorium išrinktas demo
kratas J. L. Donaldson 
prieš republikoną S. S. Wil- 
lisą, bet tiktai neskaitlinga 
balsų dauguma.

WillkieSį)uvęs republiko- 
nų kandidatas į Jungt, Val
stijų prezidentus, spėja, jog 
dabartinių rinkimų pasėkos 
tai esąs ženklas, kad repub- 
likonai laimėsią ir preziden
tinius 1944 m. rinkimus. A- 
merikiečiai, girdi, nepaten
kinti prez. Roosevelto poli
tika naminiuose reikaluose.

Detroite vėl išrinktas da
bartinis majoras E. J. Jeff
ries prieš darbo unijų rem
tą kandidatą FitzGeraldą.

San Francisco majoro 
rinkimus laimėjo Roger D. 
Lapham, kandidatavęs kai
po nepartijinis, prieš dabar
tinį pRossį.

Worcester, Mass., ketvir
tam terminui išrinktas re- 
publikonas majoras W. A. 
Bennett.

Readinge, Pa., majoru iš
rinktas socialistas J. H. 
Stump.

Sovietų lakūnai nuskandi
no Baltijos Jūroj dar vieną 
vokiečių trūnsporto laivą, 
12,000 tonų.

Austrijoj, sakoma, prasi
dėję maištai prieš nacius.

SPAUDA NUMATO VEIKSMUS IS VAKARŲ PRIES
NACIUS, KAIP ISDIV-I MASKVOS KONFERENCIJOS

Maskva. — Sovietiniai 
laikraščiai specialėse savo 
laidose plačiai aprašė ir 
sveikino tarimus Amerikos, 
Sovietų ir Anglijos užsieni
nių ministerių konferenci- 

drmiečių būriai prasiveržė į 
vokiečių užnugarį. Jie pamatė 
kelių mylių ilgio linijas žmo
nių, kuriuos naciai varėsi į ver
giją Vokietijon. Viena mergi
na iš varomJųjų, pamačius rau
donarmiečius, sušuko: "Lais
vė!” Ir laisvė atėjo, nes rau
donarmiečiai iš automatiškų 
šautuvų išnaikino vokiečius 
sargus ir tūkstančius išlaisvino 
žmonių. Džiaugsmas buvo taip 
didelis, kad negali aprašyti.”

jos Maskvoje. Pravda, vy
riausias Sovietų Komunistų 
Partijos laikraštis, antgal- 
vinėmis raidėmis skersai vi
so pirmojo puslapio išspau
sdino obalsį:

“Tegyvuoja pergale Ang
lijos - Sovietų - Amerikos 
kovingos santarvės prieš 
žvėriškus žmonijos priešus 
— vokiškus fašistus - pris
paudėjus!”

Pravda rašė:
“Greitai bus jaučiami vai

siai glaudžios vienybes, su- 
megstos tarp Talkininkų ir 
Jungtinių Tautų... padaryti 
tarimai kirs didelį smūgį 
hitlerinių strategų planams,

kurių pamatinė viltis rymo 
ant karo pratęsimo.”

Izviestija, Sovietų vyriau
sybės laikraštis, sakė:

“Vienbalsiai (Talkininkų 
konferencijoj Maskvoj) pri
pažinta, jog reikia daryti 
žingsnius dabar, kad par
blokš! Vokietiją ant kelių 
smūgiais iš rytų ir vakarų; 
ir šio reikalo pripažinimas 
pagreitins galutinąjį Vokie
tijos sumušimą.

“Kovoj prieš bendrąjį 
priešą kilo eilė strateginių, 
karinių ir pelitinių klausi
mų, ir kai kurie jų pareika
lavo neatidėliojamo išspren
dimo.”

Izviestija rašo, jog ta 
konferencija tikrai priside
da prie pergalės laimėjimo 
ir busimosios taikos užtik
rinimo.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų kariuonienės laikraš
tis, išėjo speciale laida, pa
švęsta šiai konferencijai ir 
ypatingai plačiai aprašė jos 
reikšmę ir tarimus.

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, spė
ja iš tokių sovietinės spau
dos atsiliepimų apie tą kon
ferenciją, kad, girdi, turbūt, 
nutarta, ilgai nelaukiant, 
atidaryt antrąjį frontą va
karinėje Europoje.

London, lapkr. 3. — So
vietų kariuomenė, koman
duojama generolo F. L Tol- 
buchino, atėmė iš vokiečių 
istorinį miestą Kachovką, 
rytiniame Dniepro upės šo
ne, 42 mylios į šiaurių ry
tus nuo Chersono uostamie
sčio, stovinčio prie Juodo
sios Jūros.

Raudonarmiečiai nuskan
dino bei užmušė kelis tūks
tančius vokiečių iš tų, kurie 
mėgino pabėgt į vakarinį 
Dniepro krantą, pagrobė 
daug jų ginklų ir amunici
jos ir didelį skaičių priešų 
paėmė nelaisvėn.

Kazokai ir kiti sovietiniai 
kovūnai sunaikino prispir
tus prie Azovo priemarių 
šimtinius nacių būrius.

Raudonoji Armija pra- 
maršavo jau 40 mylių į va
karus nuo Perekopo, savo 
užimto siauro žemės tarp- 
kaklio, kuriuom jungiasi 
Krymo pussalis su pietine 
Ukraina. Apie mūšius į pje-j 
tus nuo Perekopo oficialiai 
Sovietų pranešimai šiuo tar
pu nieko nesako. Jie nemini 
ir raudonarmiečių įsiverži
mo iš Kaukazo per Kerčo 
Sąsiaurį į Krymą, apie ką 
nacių radijai pranešė.

Nuo užimto Skadovsko 
miesto Sovietai dabar mar- 
šuoja linkui Chersono ir 
Nikolajevo uostų, geležin
kelių centrų, šiaurvakari
niuose Juodosios Jūros pa
kraščiuose. Raudonajai Ar
mijai telieka tik 25 mylios 
pasiekti Dniepro upės žio
tis, prie kurių stovi Cherso- 
nas.

Šiame pietiniame fronte 
Sovietai per dieną atėmė iš 
priešų daugiau kaip 70 gy
venamųjų vietų, tame skai
čiuje eilę apskričių miestų 
ir miestelių. Daugely vietų 
vokiečiai, iškrikę atskirais 
būriais, bėga betvarkėje, 
palikdami savo ginklus.

ARTYN VITEBSKO
Raudonoji Armija užėmė 

labai svarbią tvirtovišką 
aukštumą Vitebsko fronte, 
Baltarusijoj; užmušė apie 
1,000 vokiečių.

Krivoj Rog srityje rau
donarmiečiai atmušė visas 
nacių kontr-atakas, sudau
žė 38 jų tankus ir užmušė 
1,400 vokiečių per dieną.

Dniepro upės alkūnėje so
vietiniai kariai užėmė gele
žinkelio stotį Miloradovką 
ir kelis kitus miestelius, už
mušdami 1,900 nacių.

Menama, kad Raudonoji 
Armija iš Kachovkos prasi
verš per Dniepro upę ir žy
giuos susijungt su Sovietų 
jėgomis Krivoj Rog srityje, 
idant visai apsupt šimtus 
tūkstančių hitler ininkų 
Dniepro alkūnėje.

Pietiniame fronte, Nogai
sko Stepuose, į šiaurius nuo 
Juodosios Jūros naciai taip 
sparčiai vejami, kad nepa- 
spėja sunaikint kaimų ir 
miestelių.

Naciai įsakę Šaudyti 
Sunkiai Sužeistus 
Vokiečius Krime

London. — Girdėta, kad 
nacių karininkai sušaudo 
sunkiai sužeistus vokiečius* 
kareivius esamus Krimo 
pussalyje, sveikatnamiuose 
ir ligoninėse. Tokie, esą, 
neapsimoka laivais ar lėk
tuvais išgabent iš Krimo, 
kai dabar Sovietai užkirto 
vokiečiams bet kokį ištrūki
mą sausumos keliais iš jo.

Krime skaičiuojama iki 
250,000 sužeistų vokiečių 
šalia 90,000 sveikų nacių 
karių.

(Sovietai jau pirmiau su
čiupo hitlerininkų doku
mentus, kurie įsako sušau
dyt nepataisomai sužeistus 
vokiečius, kuomet naciam 
reikia trauktis atgal.)

Žudomi Žymūs Vokie
čiai, Matant Sumušimą

Berne. — Nacių žandarų 
galva Heinrich Himmleris 
paskelbė, kad paskutinėmis 
dienomis nusmerkta ir nu
marinta bankininkas Georg 
Miethe ir plačiai žinomas 
aktorius Robertas Stampa- 
Dorsay už tai, kad jie kal
bėjo, jog Vokietija bus su
mušta; todėl geriau būtų, 
jeigu jinai dabar pradėtų 
prašyti taikos. Taip praneša 
berlyniškis korespondentas 
Šveicarijos žinių agentūros.

Laisves Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų
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Jie Savo Darbą Tebevarys
Nereikia manyti, kad po Maskvos kon

ferencijos užsidarys savo kakarines vi
sokį anti-tarybiniai gaidžiai, kurie gieda 
užsimerkę, gieda, mažai arba nieko ne
žinodami, — težinodami tik tą, kad rei
kia plepėti prieš Tarybų Sąjungą.

To reikalauti būtų perdaug.
Tam tikri elementai, tiek Washingto

ne, tiek kituose miestuose, nuolat ir nuo
lat tęs savo senai pradėtąją “dainą be 
galo”, kuri visuomet betgi baigiasi ko
kiu nors antitarybišku antifonų.

Jeigu jie negalės plepėti dėl to, ką 
konferencija tarė, tai plepės ir rašys dėl 
to, ko ji nenutarė. Bet plepės.

Tarp kitų, jų pamėgtasis arkliukas, 
kuriuo jie mėgsta jodinėti, bus Pabaltijo 
kraštai. Paimkim štai vieną pavyzdį:

Pirmadienį, tuojau, kai Maskvos kon
ferencijos tarimai buvo paskelbti, kalba 
per radiją vienas komentatorius (jei ne
klystame, juo buvo Mr. Close). Jis klau
sia, kodėl Maskvos konferencija nieko 
nepaskelbė dėl Suomijos, dėl Rumunijos, 
dėl Lenkijos ir dėl Pabaltijo kraštų. Pa
skui šis “visko žinovas” pradeda aiškinti 
apie Pabaltįjį. Girdi, latviai yra artimi, 
giminingi slavams... Bet latviai geri žmo
nės. Jis, komentatorius, nelabai senai 
kalbėjęs su buvusiuoju New Yorko mies- 

. to majoru, James Walkeriu. 'Pastarasis 
klausęs komentatoriaus, ką šis žinąs apie 
latvius. Komentatorius atsakęs, — ma
žai. Tuomet Mr. Walkeris pareiškęs, kad 
jis apie latvius nieko nežinąs, bet, va, 
jam reikią važiuoti į svarbų latvių mi
tingą apie latvių reikalus prakalbą sa
kyti...

Šis įvykis gal ryškiau negu kas kitas 
pavaizduoja tūlų amerikiečių supratimą 
apie europinius kraštus. Nepaisant ta
čiau to nesupratimo, jie kalba, jie nusi
duoda ekspertais ir nuolat bando aiš
kinti dalykus, tarytum jiems jie būtų 
suprantami!

Tarybų Sąjungos spauda paskelbė 
(tuojau prieš Maskvos konferenciją), 
kad Pabaltijo kraštų klausimą išsirišo 
patys žmonės ir jis Maskvos konferenci
joje sprendžiamas negalės būti. Kaip Ka
lifornijos klausimo niekas konferencijo
je nespręs, taip lygiai ir Pabaltijo kraš
tų klausimo—kraštų, įeinančių į SSSR 
tautų šeimą,—nereikės iš naujo spręsti.

Ar Maskvos konferencijoje iš viso tuo 
reikalu buvo prisiminta, ar ten buvo dėl 
jų tartasi? Mes nežinome. Ir tai nėra 
pagaliau svarbu. Mums atrodo, kad Pa
baltijo kraštai Atlanto Cartery pabrėž
tus dėsnius buvo įgyvendinę pirmiau ne
gu tasai Carteris buvo gimęs. Po to, kai 
hitleriniai žvėrys užpuolė visą Tarybų 
Sąjungą, tame skaičiuje ir Pabaltijo 
kraštus, tai bendrosios kovos prieš hit
leriškąjį užpuoliką Pabaltijo tautas bro
liškuoju krauju sujungė su kitų Tary
bų Sąjungos respublikų tautomis taip 
stipriai, kad jokia išlaukinė jėga nepa
jėgtų jų išskirti.

Bet tokiems “ekspertams”, kurie ma
no, kad latviai giminingi slavams etnolo
giniai, kurie negali atskirti lietuvio nuo 
lenko, to nesuprasti. Jiems galvariezas 
fašistas Smetona, kurio niekas niekad 
Lietuvoje prezidentu nerinko, dar vis 
Lietuvos prezidentas!

0 jeigu paimsi ukrainiečius ir balta
rusius, seniaus buvusius atplėštus nuo 
savo šalių-motinų ir prijungtus prie Len
kijos bei Rumunijos, jei paimsi ’ karelie- 
čius, ir pasakysi, kad tje “ekspertai” apie 
jų likimą pakalbėtų, tai pamatysi, kaip 
jie klaidžios!

Vilnius ir Vilnija, jų akimis žiūrint, 
dar vis priklauso Lenkijai.

Taigi nereikia paisyti tų visokių klai- 
džiotojų - “ekspertų”, kurie nieko neiš
moko ir nieko nepamiršo. Jie drumščia ir 
drums politinį vandenį, nes tai jų tiks
las. Jeigu iki šiol tos rūšies “ekspertai” 
tauškė niekus, būk Tarybų Sąjunga da
rysianti paskyrią taiką su Vokietija, tai 
dabar jie taukš, būk Amerika ir Angli
ja perdaug nusileidžiančios Tarybų Są
jungai (Ar ne šitokią melodiją traukia 
Hitleris?!)

Jie suras dar ir dar naujų priekabia
vimų, naujų išmislų, kuriais bandys kaip 
nors daryti plyšius Jungtinių Tautų tvir
tumoj. Bet mes esame giliai įsitikinę, jog 
tas jiems nepavyks!

Ką Dabar Skelbs Smetonininkai?
Per tūlą laiką menševikiški, klerikališ- 

ki ir tikrieji smetonininkai buvo užžavė
ti viena ypatinga svajone, kurią jie ban
dė perduoti tamsesniems žmonėms. Toji 
jų svajonė buvo tokia: kai Hitleris bus 
sunaikintas, tuomet Amerika ir Anglija 
pradėsiančios karą prieš Tarybų Sąjun
gą. Na, ir jos pasiusiančios Lietuvon 
Amerikos kariuomenę, kuri jėga (prieš 
žmonių norą) išplėšianti Lietuvą iš Ta
rybų Sąjungos. Amerikos kariuomenė 
pastatysianti Lietuvoje valdžią, gal su 
Smetona priešakyj, gal su Pakštu, gal 
su pliuškiu Januškiu, gal su “staršu” 
Grigaičiu, gal su kokiu nors kitu politi
niu šarlatanu ir nevidonu. Tada Lietuva 
būsianti “nepriklausoma ir laisva” ir jie, 
smetonininkai, būsią laimingi, nes jie ir 
vėl galės prieiti prie Kauno ėdžių.

Šitokią daug maž mintį tie žmonės 
skleidė per pastaruosius metus. Tokia 
mintimi buvo vaišinami ir Pittsburgh© 
konferencijos delegatai. Tokia mintimi 
smetonininkai bando apžavėti tamses
nius lietuvius ir gauti iš jų “Amerikos 
Lietuvių Tarybai” pinigų “Lietuvai gel
bėti.”

Deja, su tuo jiems skaudžiai nepavy
ko.

Maskvos konferencija parodo, kad nie
ko panašaus nebus.

Anglų - Sovietų-Amerikiečių koalicija 
stiprėja, užuot silpnėjus. Visi esminiai 
klausimai tapo išspręsti draugiškoje dva
sioje. Lietuvos likimas, mums atrodo, 
kaip buvo 1940-11941 metais, taip ir po 
karo bus paliktas Lietuvos žmonių valio
je, jų pačių jurisdikcijoje. Smetoniniu- 
kams ir kitokiems lietuvių tautos neprie
teliams, atrodo, nebelieka vilties Lietu
vos žmones engti ir plėšti.

Dabar jie, atrodo, turės užsičiaupti ir 
dėl Amerikos kariuomenės Lietuvon 
siuntimo “parėdkui padaryti.”

Ją Pirštai “Polinkį į Save.”
Dienrašty j PM (iš lapkr. 2d.) telpa 

korespondento F. Kuh’o neilga žinia iš 
Londono apie buvusįjį Jugoslavijos mi- 
nisterių kabinetą, vadovaujamą Milošo 
Trifunovičiaus. Šis kabinetas, kaip ži
nia, rezignavo š. m. rugpjūčio 10 d.

Tačiau, pirmiau rezignuosiant, minis
terial nusitarė, kad jiems būtų mokėta 
alga už visus busimuosius metus, apie 
$8,640.

Toliau. Ministerial nutarė duo
ti buvusiajam Jugoslavijos karalai
čiui - regentui Povilui $5,000 dova
nų. Povilas, kaip žinia, 1941 me
tais buvo sudaręs sutartį su Hitleriu, 
sujungiančią Jugoslaviją su fašistine 
Ašimi. O kai karas prasidėjo, tasai re
gentas Povilas pabėgo į Pietų Afriką!

Jaunajam Jugoslavijos karaliui Petrui 
per metus mokama $432,000 algos! Iš 
tos sumos, žinoma, jis turįs užlaikyti 
motiną, Mariją karalienę, broliukus ir 
kitokius ciuckelius, esančius arti sosto!

Korespondentas teisingai klausia: Ką 
pasakytų Jugoslavijos partizanai, suži
noję tokius pinigų eikvojimus,—partiza
nai, kurie pasiaukojusiai kovoja prieš 
naciškus okupantus?

Taip, begėdiškai Jugoslavijos valdovai, 
pabėgę į užsienį, eikvoja šalies turtą.
. Jugoslavijos partizanų atsakymas yra 
tokis: jie kovoja prieš hitlerininkus ir 
tuos kurie nori grąžinti Petro valdžią į 
Jugoslaviją. Partizanai, vadovaujami 
Draugo Tito, puikiai žino, kad tai val
džiai, kuri dabar tupi Egipte, nerūpi ša
lies reikalai. Jiems tik rūpi, kaip grei
čiau sugrįžti išlaisvinton Jugoslavijon ir 
vėl žmones engti ir iš jų prakaito ir 
kraujo sau milijonus dolerių krautis.

MASKVOS KONFERENCIJOS 
DEKLARACIJOS

Pareiškimas Reikale Italijos
Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britani

jos ir Sovietų Sąjungos Užsienio Reika
lų sekretoriai nustatė, jog jųjų trys 
valdžios pilnai, sutinka, kad Talkininkų 
politika reikale Italijos turi būti paremta 
tuo pamatiniu principu, kad fašizmas ir 
visa jojo piktoji įtaka ir struktūra turi 
būti visiškai sunaikinta ir kad Italijos 
žmonėms turi būti suteikta visokia pro
ga įsisteigti valdiškas ir kitokias įstai
gas, paremtas demokratiniais principais.

Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Brita
nijos užsienio reikalų sekretoriai pareiš
kia, kad jų valdžių veikla, nuo pradžios 
įsiveržimo Italijos teritorijon, kiek tiktai 
svarbiausi militariniai reikalavimai lei
do, buvo paremta tąja politika.

Plėtimui tos politikos ateityje šių tri
jų valdžių užsienio reikalų sekretoriai 
sutinka, kad sekami žygiai yra svarbūs 
ir turi būti pravesti gyveniman:

1. Būtinai reikalinga, kad Italijos val
džia būtų padaryta demokratiškesnė, 
įtraukiant jon atstovus tų Italijos žmo
nių, kurie visuomet priešinosi fašizmui.

2. Turi būti atsteigta Italijos žmonėms 
žodžio, tikėjimo, politinių įsitikinimų, 
spaudos ir viešų susirinkimų laisvė; jie 
taipgi turi turėt teisę organizuoti anti
fašistines politines grupes.

3. Visos įstaigos ir organizacijos, fa
šistinio režimo įkuros, turi būti nuslo
pintos.

4. Visi fašistiniai arba profašistiniai 
elementai turi būti prašalinti iš admini
stracijos ir visuomeniško pobūdžio įstai
gų ir organizacijų.

5. Visi fašistinio režimo politiniai ka
liniai turi būti paleisti ir pilna amne
stija turi būti jiems suteikta.

6. Turi būti įsteigti lokalinės valdžios. 
demokratiniai organai.

7. Fašistiniai viršininkai ir armijos 
generolai, žinomi arba nužiūrimi kaipo 
karo kriminalistai, turi būti suareštuoti 
ir pavesti teismui.

Darydami šį pareiškimą, užsienio rei
kalų sekretoriai supranta, kad taip ilgai, 
kol Italijoje eina aktyviškos militarinės 
operacijos, tą laiką, kuriame bus galima 
šiuos aukščiaus išdėstytus principus pil
nai pravesti gyveniman, nustatys Vy
riausias Komandierius, pasiremdamas 
įsakymais, gautais nuo apvienytų štabo 
viršininkų.

Šios trys valdžios, darančios šį pareiš
kimą, pareikalavus bet kuriai iš jų, tar
sis tuomi reikalu. Toliau suprantama, 
kad niekas šioje rezoliucijoje nėra nu
kreipta prieš Italijos žmonių teisę paga
liau pasirinkti jų pačių valdžios formą.

Pareiškimas dėl Austrijos
Didžiosios Britanijos, Sovietų Sąjungos 

ir Amerikos Jungt. Valstijų valdžios su
tinka, kad Austrija, pirmoji laisva šalis 
tapti hitlerinės agresijos auka, turės būti 
išlaisviųta iš vokiečių viešpatavimo.

Jos laiko Vokietijos užkartą Austrijos 
prijungimą 1938 metų kovo 15 dieną ne
teisėtu ir negaliojančiu. Jos skaito save 
nesurištomis jokiais pakeitimais, praves
tais Austrijoje nuo minėtos dienos. Jos 
pareiškia, įkad jos trokšta matyti at- 
steigtą laisvą ir nepriklausomą Austriją, 
tuomi atidarant kelią kaip patiems Aus
trijos žmonėms, taip lygiai kaimyninėms 
valstybėms, prieš kurias iškils panašios 
problemos, susirasti tą politinį ir ekono
minį saugumą, kuris yra vienintelis pa
stoviai taikai pagrindas.

Tačiau Austrijai primenama, kad ji
nai ima atsakomybę, kurios ji negali ap
eiti už jos dalyvavimą šiame kare hit
lerinės Vokietijos pusėje ir kad galutino
je sąskaitoje neišvengiamai bus kreipia
ma dėmesio į jos pačios prisidėjimą prie'i 
jos išsilaisvinimo.

Pareiškimas dėl Žiaurumų
Pasirašytas prezidento Roosevelto, 
premjero Churchillio ir Premjero 

Stalino
Didžioji Britanija, Jungtinės Valstijos 

ir Sovietų Sąjunga yra gavusios iš dau

gelio vietų parodymų apie žiaurumus, 
žudymus ir šaltakraujiškas masines ek- 
zekucijas, kuriuos papildo hitlerinės jė
gos daugelyje kraštų, kuriuos jos užėmė 
ir iš kurių dabar jos yra sistematiškai 
grūdamos laukan. * Nacių viešpatavimo 
brutališkumai nėra naujas dalykas ir 
visi žmonės bei teritorijos jųjų rankoje 
kenčia žiauriausią teroro valdžios for
mą. Kas naujo, tai kad daugelis tų te
ritorijų dabar yra laisvinančių valstybių 
pirmyn žygiuojančių armijų atimamos 
(paliuosuojamos) ir kad savo despera
cijoje hitlerininkai ir hunai padvigubina 
savo begailestingus žiaurumus. Dabar 
tatai ypatingu aiškumu įrodoma žvėriš- 
kiausiomis kriminalystėmis Sovietų Są
jungos teritorijoje, kuri yra išlaisvina
ma iš hitlerininkų, ir taipgi francūzų ir 
italų teritorijose.

Todėl minėtosios trys valstybės, kal
bėdamos >vardu trisdešimts dviejų Jung
tinių Tautų interesų, visu rimtumu pa
reiškia, ir persergsti, kad tas pareiški
mas bus pilniausiai pravestas gyveni
man, sekamai:

Suteikiant bet kokias, paliaubas bile 
kokiai valdžiai, kuri gali būti įsteigta 
Vokietijoje, tie vokiečiai karininkai ir 
kariai ir nacių partijos nariai, kurie bus 
buvę atsakomingi už viršuje pažymėtus 
žiaurumus, žudynes ir ekzekucijas, ar
ba bus sutikę su papildytojais tų žiauru
mų, žudynių ir ekzekucijų, bus sugrąžin
ti į tas šalis, kuriose jie bus papildę tuos 
žvėriškus darbus, idant jie būtų nuteis
ti ir nubausti pagal įstatymus tų išlais
vintų šalių ir laisvų valdžių, kurios ten 
bus įsteigtos. Bus sudarytas smulkmeni- 
škiausias surašąs iš visų tų šalių, krei
piant ypatingo dėmesio į buvusias nacių 
užgrobtas Sovietų Sąjungos dalis, į Len
kiją ir Čechoslovakiją, į Jugoslaviją ir 
Graikiją, apimant Crete ir kitas salas; 
į Norvegiją, Daniją, Holandiją, Belgiją, 
Luksemburgą, Francūziją ir Italiją.

Tuo būdu tegul žino tie vokiečiai, ku
rie dalyvauja masiniam žudyme lenkų 
karininkų, arba žudyme francūziškų, ho- 
landiškų, belgiškų arba norvegiškų įkai
tų, arba Cretės valstiečių, arba kurie 
dalyvavo žudyme žmonių Lenkijoje, arba 
Sovietų Sąjungos teritorijose, iš kurių 
dabar yra šluojamas laukan priešas, — 
tegul jie žino, kad jie bus sugrąžinti į 
savo kriminalysčių vietas ir ten teisiami 
tų žmonių, prieš kuriuos tos kriminalys- 
tės buvo jų papildytos. Lai saugojasi tie, 
kurie iki šiol nėra savo rankų sutepę ne
kaltu krauju, kad jie nepatektų į kalti
ninkų eiles, nes kuotikriausiai šitos trys 
suvienytos valstybės suras juos visuose 
pasaulio kampuose ir sugrąžins juos į 
kaltintojų rankas, idant teisingumas bū
tų įvykdytas.

Šis pareiškimas nepaliečia tų vokiečių 
kriminalistų, kurių prasižengimų negali
ma pritaikyti prie vienos kurios geogra
finės vietos ir kurie bus nubausti Talki
ninkų valdžių bendru sprendimu.

CLEVELAND, OHIO
Įspūdingai Pagerbė Karių 

Motinas

Spalių 3 dieną Amerikos 
Lietuvių Moterų Kliubas su
rengė gražią vakarienę su 
programa. Susirinko gražiai 
publikos. Apie 6 vai. vakare 
pirmininkė Dominaitienė pa
kvietė publiką nusiraminti ir 
prasidėjo programa.

Pirmiausiai paprašė visas 
karių motinas sustoti į vieną 
pusę, atėjo trys mergaitės ap
sirengę suknelėmis, pasiūtomis 
iš Amerikos, Anglijos ir Sovie
tų Sąjungos vėliavų spalvų, at
sistojo į priekį motinų ir jos 
maršavo aplinkui svetainę į 
motinoms paskirtą vietą, kur 
visos buvo susodintos. Motinų 
priėmimo vieta buvo išpuošta 
gėlėmis, paruošta joms įvai
raus maisto. Motinom susėdus, 
tos trys mergaitės sudainavo 
“God Bless America,“ o pas
kui visa publika sustojo ir su
dainavo Amerikos Himną. Po 
to sekė programa — solo dai
nos, duetai ir Moterų Choras 
gražiai išpildė programą.

Drg. Romandienė pasakė 
gerą prakalbą, pritaikintą 
šiam vakarui. Taip pat trum
pai, bet gerai kalbėjo J. Že
brauskas prisimindamas ir lie
tuvius kovūnus, kurie išvien 
su kitomis Sovietų Sąjungos 
tautomis kovoja už Lietuvos 
laisvę, prieš barbarišką fašiz
mą. Paprašė aukų, dėl nupir
kimo ambulanso lietuviams 
raudonarmiečiams, kurie taip 
didvyriškai kovoja. Aukavo 
sekamai:

Po $2: V. Pocevičia, M. Ga- 
brilienė, B. Gineikienė ir J. 
Miciuta.

Po 1 dolerį: N. Krevčiuk, J. 
žemaitis, M. Mazenskienė, J. 
Bagužis, V. Mikulsky, V. Tizi- 
nauskienė, J. Kripienė, J. Ka- 
napeckienė, P. Kurulis, F. 
Skleris, G. Jonulaitis, V. Šūs
nis, M. Jozaponienė, A. Skle
ris, Peggie Rože, P. Chepla, 
T. Krizenauskas, S. K. Mazan, 
J. Žebrauskas, J. Paltanavičia, 
S. Janila, Kubilienė, Jenuške- 
vičienė, M. Bojerčius, O. Ži
linskienė, O. Bagdonienė, J. 
Rosse, A. Velkelienė, Venslo- 
vienė, A. Gendrenienė, B. Mi
kalajūnienė, M. Grigalienė, O. 
Uškuraitienė, M. Kairukštienė 
ir P. Boika.

Po 50 centų : Bekeviciutė, J. 
Zurkles, Lapinskienė, A. Kre- 
usieno, S. Simons, A. Polovins- 
ko, G. Gendrenas, M. Jonulai
tis ir S. Stell.

Po 25 centus: Bernotienė, J. 
Rudis, Stripeikienė, M. Belso- 
none, A. Norbuts, A. Kutks, A. 
Cirgels, A. Rackaitis.

Viso aukų surinkta $52.10.
Varde komisijos visiems au

kotojams tariu širdingai ačiū.
Gerbiamieji, jeigu kurių var

dai neteisingai užrašyta arba 
visai neužrašyta, tai atsipra
šau. P. Nemura.

Šypsenos

40,000,000 
Homeless

Gudrus Sūnus
Tėvas: — Juozuk, nu

bėk ir pažiūrėk, ar baro
metras nukrito.

Juozukas (sugrįžęs): — 
Ne, dar kabo.

In making their magnificent stand, 
the Russians have paid a high 
price—not alone in dead, but in 
40,000,000 people who have been 
driven from their home^. Wouldn’t 
you feel a little better knowing ' 
you had done something to help 
them? They need your help and 
they need it now. You can help 
them through the National War Fund 
—which is combined with your own 
community campaign. Give now.

NEW YORK COMMITTEE 
NATIONAL WAR FUND 
57 William Street, New York 5, N. Y.

THIS SPACE CONTRIBUTED BY

Irgi Muzika
Viename puošniame ka

barete, kuriame trankus 
orkestras linksmino sve
čius - pietautojus džiazu 
bei džiterbugso diskordais, 
kitais žodžiais, Afrikos rai
stų “simfonija,” tūlam sve
čiui nuo tos “muzikos” ape
titas visai pašlijo ir jis ne
kantriai nusiskubino pas or
kestro dirigentą:

— Pone majestro, ar jūs 
grojate ant užsakymo? 
/ — O, taip, taip, ponuli..

— Labai gerai, >tad pra
šau užgroti pinaklį.

Surinko V.
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® UŽ LIETUVOS LAISVE Chester, Pa.

J. Paleckis

Lietuvių Tautos Kančios Nacių Okupacijoje
Tūkstančiai taikiųjų Lie

tuvos gyventojų buvo nu
žudyti ir apluošinti 1941 m. 
birželio 22 d., kada 4 vai. 
ryto miegantieji Lietuvos 
pasienio miestai ir kaimai 
buvo nuošluoti, sugriauti 
artilerijos ugnimi dai* iš vo
kiečių teritorijos. Po tūks
tančių namų griuvėsiais 
Marijampolėje, Alytuj, Vil
kaviškyje, Kretingoj, Plun
gėje ir kituose miestuose 
žuvo tūkstančiai nekaltų 
žmonių — vaikų, moterų ir 
senių, šlykštų ir negirdėtą 
žvėriškumą įvykdė vokiš
kieji barbarai Palangoje, 
kur jie 4 vai. ryto žiauriai 
apšaudė iš artilerijos mie
gančius pionierių stovyklos 
vaikus, o po to bėgančius 
vaikus šaudė iš lėktuvų.

Vokiečiai pradėjo Lietu
vos okupaciją kruvinomis 
skerdynėmis. Pačiomis pir
momis dienomis jie išnaiki
no dešimtis tūkstančių žmo
nių.

Štai ką pasakoja gyvas 
hitlerininkų žvėriškų nusi
kaltimų liudininkas, pabė
gęs pernai iš Lietuvos Kre
tingos miesto gyventojas V. 
Litvinskas.

“Kretingoje vokiečiai el
gėsi kaip tikri plėšikai. Vo
kiečių kareiviai ir karinin
kai įsiverždavo į gyventojų 
paliktus butus, grobė iš ten 
baldus, drabužius, radijo 
imtuvus, krovė visa tai į au
to sunkvežimius ir gabeno 
į Vokietiją. Vokiečiai taip 
pat plėšė ir palikusių Kre
tingoje gyventojų turtą. 
1941 m. birželio 26 d. vo
kiečiai provokaciniais tiks
lais padegė miestelį, pa
skelbė esą miestelį padegę 
žydai ir komunistai. Prasi
dėjo tarybinių aktyvistų, 
komjaunuolių ir žydų “me
džioklė.” Sugautuosius žmo- 
mes smogikai gabeno į Bajo
rų kalėjimą, daugelį žudė 
vietoje, gyvus metė į lieps
nojančių trobesių ugnį. Aš 
pats mačiau, kaip netoli 
miesto aikštės vokietis iš
plėšė iš moters rankų 2-3 
metų kūdikį ir nusitvėręs jį 
už kojų trenkė į stulpą.”

Tokiais pat žvėriškais nu
sikaltimais atžymėjo rudie
ji galvažudžiai savo pasiro
dymą Marijampolėje, Pa
nevėžyje, Mažeikiuose ir ki
tuose Lietuvos miestuose. 
Vien tik Ukmergės mieste 
hitleriniai budeliai sušaudė 
12 tūkstančių vyrų, moterų 
ir vaikų.

Mėgindami patraukti sa
vo pusėn lietuvių reakcinius 
nacionalistinius sluoksnius 
ir tuo palengvint sau Lietu
vos užgrobimą, hitlerinin
kai dar prieš puldami Ta
rybų Sąjungą sudarė ma
rionetinę Lietuvos “vyriau
sybę” su buvusiu smetoni
niu pasiuntiniu Vokietijoje, 
vokišku agentu Škirpa prie
šakyje. Bet toji komedija 
truko neilgai. Vos tik hit
lerininkai spėjo užgrobti 
Lietuvą, jie išvaikė tą “vy
riausybę”, o jos “galvai” 
net neleido išvažiuoti iš 
Berlyno.

Lietuvoj viešpatauja Hit
lerio vietininkas budelis 
Rentelnas. Vokiečiai plėšia 
lietuvių tautą kaip ir per. 
pirmąją 1915-1918 metų o- 
kupaciją, tik dar akiplėšiš- 
kiau ir negailestingiau. Jau 
pirmomis okupacijos dieno
mis jie ištuštino visus val
stybinius ir kooperacinius 
sandėlius, krautuves, įmo

nes, tarybinius ūkius, visai 
maistą išgabeno į Vokietiją 
arba perdavė savo grobuo- i 
niškai armijai, išvežė ir ge-Į 
resnį įmonių įrengimą. Jie 
išvežė galvijus, plėšriai ker
ta miškus, atima iš gyven
tojų šiltus drabužius, viso
kius metalinius namų apy
vokos daiktus. Paskutiniu 
laiku, kaip praneša hitleri
ninkų laikraštis “Vilnaer 
Ceitung”, visoje Lietuvoje 
sudarytos specialios grupės, 
kurios vaikščios po namus 
ir “rinks” iš gyventojų vi
sus avių kailius, šiltus dra
bužius, odos, gumos, metalų 
dirbinius, popierių, vatą ir 
net butelius, kamščius, 
pūkus ir plunksnas.

Hitlerininkai paskyrė lie
tuviams bado davinį— 150- 
200 gramų erzacinės duonos 
per dieną. Kaimuose įves
tos registracijos kortelės, 
kur vokiečių kontrolierius 
įrašo visa, ką valstiečiai tu
ri ūkyje. Lietuviui valstie
čiui paliekama bado norma 
— 11 kilogramų miltų per 
mėnesį. Jis nedrįsta naudo
tis savu turtu, negali pa
plauti savo vištą, suvalgyti 
kiaušinį; visa tai yra vokiš
ko kontrolieriaus žinioje.

Vyriausiasis Lietu vos 
grobikas Rentelnas reika
lauja: “Visas derlius turi 
būti atiduotas vokiečių ar
mijos reikalams. Kas to ne
padarys, yra sabotažninkai, 
spekuliantai, bolševikų ben
drininkai ir yra verti, kad 
su jais pasielgtų kaip su 
priešu fronte.” O Hitlerio 
žemės ūkio ministeris Bak
ke pareiškė, kad Lietuvos 
valstiečiai turi, kaip to rei
kalauja fiureris, atiduoti 
vokiečių armijai paskutines 
atsargas. Jie turi atiduoti 
paskutinį pieno litrą iš sa
vo pačių vartojimo sąskai
tos”.

Lietuvis valstietis jau ne
bėra savosios žemės šeimi
ninkas. Jam tik suteikiama 
“teisė” būti vokiškojo oku
panto vergu, dirbti tam o- 
kupantui, atidavinėti jam 
savo darbo vaisius.

Tačiau vokiškieji okupan
tai nepasitenkina žmonių 
plėšimu. Jie kėsinasi į pačią 
lietuvių tautos gyvybę. Iš 
seno vokiškieji grobikai ga
landa dantis siekdami už
grobti lietuvių žemę. Jau 
pirmosios okupacijos metu 
Liudendorfas parengė tiks
lų planą nuosekliai koloni
zuoti Lietuvoje vokiečius.

Hitlerininkai su dar di- I 
dėsniu gobšumu siekia už- Į 
grobti lietuvišką žemę, ! 
Skirtumas yra tik tas, kad! 
kaizeriniai grobikai norė-i 
jo su kolonistų pagalba su-' 
vokietinti Lietuvą, o hitleri-1 
niai “rasistai” pasiryžo vi-! 
siškai išnaikinti lietuvių 
tautą ir apgyvendinti Lie
tuva ' vokiečiais. Neseniai 
gestapo viršininkas, kruvi
nasis Himleris pareiškė: 
“Mūsų uždavinys yra suvo
kietinti Rytus ne senoviš
kai, tai yra ne taip, kad' 
vietiniai gyventojai persi-! 
imtų vokiškus papročius ir 
vokiečių kalbą. Mūsų užda
vinys yra apgyvendinti Ry
tų erdvę vien tik vokiškojo 
kraujo žmonėmis.”

Tas šėtoniškas tautu nai
kinimo planas su vokišku 
metodiškumu yra vykdomas 
ir Lietuvoje. Visos tarybi
nių ūkių žemės, o taip pat 
daugybe žemių, kurias ma
žažemiai ir bežemiai vals
tiečiai gavo iš tarybų val
džios, yra užgrobtos vad. 
“Vokiečių draugijos Ostlan- 
do žemėms valdyti.” Tos 
draugijos žiniai perduoda
mi taip pat visi ūkiai, ati
mami iš lietuviu valstiečiu, 
baudžiant juos už privalo
mų pristatymų nevykdymą. 
O kadangi tie grobuoniški 
pristatymai yra nepakelia
mi net pasiturintiems vals
tiečiams, tai hitlerininkai 
visuomet gali rasti prieka
bių išvaryti valstiečiui iš jo 
gimtųjų laukų, kuriuos jis 
gausiai yra savo prakaitu ir 
krauju aplaistęs: Minimoji 
draugija skirsto prisigrob
tas žemes vokiškiems ir o- 
landiškiems svieto perėjū
nams, vykstantiems į Rytus 
lengvo pasipelnymo ieškant. 
Kiekvienam tokiam avan
tiūristui vokiečių spauda 
žada ne mažiau kaip po 125 
hektarus žemės.

Pastaruoju metu ypač 
sparčiai varoma masinė 
Lietuvos kolonizacija išvy
kusių į Vokietiją tarybi
niais laikais vokiečių grą
žinimo priedangoje. Steng
damiesi išvalyti vietą savo 
kolonistams, žudikai išvarė 
į hitlerinę vergovę daugiau 
kaip 250 tūkstančių lietu
vių, tuo suduodami skaudų 
smūgį ir šiaip negausingai 
lietuvių tautai. Kolonizaci
ja, lietuvių jaunimo 'išgabe
nimas į Vokietiją ar į pa
frontę tikrai pražūčiai, lie
tuviško valstybingumo nai

kinimas, faktinis tautinės 
kultūros naikinimas — vi
sa tai teturi vieną tikslą: 
išnaikinti lietuvių tautą, 
kaip tai padarė senovės vo
kiečiai su lietuvių tautos 
dalimi — senprūsiais.

Hitlerininkams į talką at
eina lenkiškieji ponai, sva
jodami už tai gauti dovaną 
— Lietuvos sostinę Vilnių 
ir Vilniaus kraštą ir net pa
vergti Lietuvą savo viešpa
tavimui.

Bet hitlerininkai negalės 
įvykdyti savo šlykščių su
manymų! Lietuvių tauta 
kovoja, nepaisant visų grą- 
sinimų, žiauriausio teroro. 
Tai pripažįsta patys oku
pantai. Laikraštis “Vilnaer 
Ceitung” su nerimu rašo a- 
pie tai, kaip lietuviai vals
tiečiai slepia produktus, ku
riuos turi atiduoti vokie
čiam, apie “neteisėtos” pre
kybos tomis prekėmis epi
demiją visoje Lietuvoje” ir 
grasina nepaklusniems vals
tiečiams mirties bausme, 
žiauriausiomis bausmėmis.

Vis dažniau ir dažniau 
fašistai baigia savo kalbas 
ir straipsnius tokiais grasi
nimais. Jei anksčiau oku
pantai su įprastu jiems be
gėdiškumu melavo esą juos 
remia visi gyventojai, tai 
dabar jie patys prisipažįsta, 
kad “bolševistinis raifgas li
ko ir vis labiau reiškiasi.” 
Jie šaukiasi perkūno prieš 
visus nepaklusnius “niur
nas”, prieš “abejojančius 
vokiečių ginklo pergale”, 
“neištikimus naujos Euro
pos idėjai.” Jie puola “nei- 
traliuosius,” “slepiančius 
po neitralumo kauke simpa
tijas bolševikams.”

Pajungti, beteisiai, nete
kę savo profesinių ir kul
tūrinių organizacijų Lietu
vos darbininkai randa būdų 
vokiečiams grobikams ir jų 
pakalikams sabotuoti dar
bą, mažinti gamybą. Vokie
čiai buvo priversti pripa
žinti: “Daugelis darbininkų 
be jokios priežasties nesto
ja į darbą. Visi įspėjimai 
iki šiol nepadėjo. Dabar bus 
griebtasi griežtų priemo
nių.”

Ūkininkai atkakliai ne- 
prisistatinėja okupantams 
maisto, nevykdo prievolių, 
stengiasi mažiau sėti. Nu
slėptus . produktus vals
tiečiai keičia į kas
dieninio vartojimo daik
tus, sabotuoja oku-
(Pabaiga kitam numery)

Miesto Majoro Proklamacija

Laisvės numeryje 250 buvau 
rašęs, kad Įvyksta dėl Sovie
tų Sąjungos žmonių drapanų 
rinkimas. Gerbiami Chesterio 
lietuviai, rodos, mes visi pa
stebėjome miesto majoro 
Ralph F. Swarts proklamaciją, 
spalių 30 d. tilpusią Chester 
Times, ant pirmo puslapio, 
kas link rinkimo drapanų dėl 
Sovietų Sąjungos karo nuken
tėjusių. štai ką majoras sakė:

Kadangi moterys, vaikai 
Sovietų Sąjungoje kenčia daug 
nuo bado, šalčio ir stokos dra
bužių. Kadangi tik Sovietų 
Sąjunga sulaikė Vokietijos jė
gas ir tuo suteikė laiko Tal
kininkams pasiruošti su jėgo
mis pasitikti priešą ir tuomi 
išgelbėjo daug gyvasčių Jung
tinių Tautų žmonių... Aš, 
kaipo Chesterio majoras, pa
skelbiu drabužių rinkimo sa
vaitę tarpe lapkričio 1 ir 7 
dd. ir prašau visų talkos šiam 
žmoniškumo tikslui. Tarpe kit
ko, aš prašau kunigų koope
racijos šiame reikale, atliekant 
jų sekmadienio pareigas.

Ralph F. Swarts, 
Majoras.

Taip ragina mus visus mies
to majoras prie drabužių rin
kimo Sovietų Sąjungos pagal
bai. Stokime visi! Dirbkime 
energingai!

P. Šlajus.

čiau išvytų iš Lietuvos ir pa- 
liuosuotų mūsų gimines ir visą 
Lietuvos liaudį! Ir tnūsų mies
to anglų laikraščiai dabar daug 
rašo apie Sovietų Sąjungą, pa
našiai, kaip Laisvė. Bet Kelei
vis vis apgavinėja savo skaity
tojus ir nededa tokių žinių, 
kaip anglų laikraščiai; jis sle
pia nuo savo skaitytojų Rau
donosios Armijos' pergales ir 
melus skelbdamas kursto žmo
nes prieš mūsų talkininkę — 
Sovietų Sąjungą.

A. Čekanauskas.

Gal ir Turkija Išstos 
Karan prieš Hitlerį

Ankara, Turkija, lapkr. 2. 
— Turkijos prezidentas Is- 
met Inonu, atidarydamas 
seimą, pareiškė, kad jo 
kraštas yra pasiryžęs dar 
pasiaukoti, jeigu bus reika
linga, idant “žmonija vėl 
galėtų laisvai kvėpuoti sau
gumo atmosferoj.” Jis 
smerkė norinčiųjų viešpa
tauti dvasią ir gyrė “nuo
širdų b e n d r adarbiavimą 
tarp laisvjų tautų, didelių 
ir mažų.”

Suprantama, jog tuomi

Easton, Pa.
Aukos Lietuviams 
Raudonarmiečiams

Po $2 aukavo: J. Adams, L. 
Tilvikas ir A. Kaulinienė.

K. ir A. Abakan aukavo 
$1.50.

Po $1 aukavo šie draugai: 
Jonas Gaudišius, S. Sharkey, 
S. Lush is, C. Ydickas, H. 
Adams, V. Tilvick, J. W. Bar- 
ncc, P. Jonikas, E. Masis, V. 
Kaulius, B. Kaulius, J. Niek- 
raš, A. Linius, L. Lipson, J. 
Katinis ir L. Adams 50 cen
tų. Viso aukų $23.

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū!

Lietuviu Literatūros*
Draugijos 13-ta 
Kuopa.
Easton, Pa.

jis su užgynimu atsiliepė 
apie Talkininkų tarimus 
Maskvoj.

Politiniai stebėtojai sako, 
kad šie Turkijos prezidento 
pareiškimai ženklina, jog 
Turkija ruošiasi išstot ka- 
ran Talkininkų pusėje prieš 
nacius.

Springfield, III.

Paveikslas iš neseniai įvykusios Chinijoje, Chungkinge, militarines konferencijos. 
Joje dalyvavo Amerikos ir Anglijos karo ekspertai. Paveiksle, iš kairės į dešinę: 
Leit. gen. Brehon B. Somervell, Chiąng Kai-shek, Adm. Lord Louis Mountbatten, 
Madam Chiang ir Įeit. gen. Joseph Stillwell.

Pas mus rudens oras su lie
tais ir taip nemalonus, pasisiu
vęs vandeniu dangus. Jau bu
vo ir nemažų šalnų ir visą 
gamtos-motinos vasarišką gro
ži sudarkė. Kur pirmiau taip 
gražiai žaliavo, žydėjo, dabar 
viskas nuvyto, parudo, o me
džių lapai irgi jau baigia nu
kristi. v

ši vasara nebuvo karšta, tik 
apie dvi dienas karštis siekė 
100 laipsnių. Lietaus mažai 
buvo, tai ir daržovės neperge
riausiai užaugo; vaisių suvis 
mažai, kaip tai, obuolių, grū- 
šių, persikų, slyvų ir vyšnių. 
O ką iš toliau atveždavo iš uo
gų ar vaisių, tai baisiai bran
gu, veik neįperkama, kas ne- 
perdideles algas uždirba, arba 
seniem žmonėm, kurie turi gy
venti iš pensijos, gaudami į 
mėnesį nuo $18 iki $30. Mo
kestis seniem ne vienodas, vie
ni gauna daugiau, kiti mažiau.

Gi dabar už dolerį ne kažin 
ką gali ir nupirkti, kopūstų ir 
bulvių svaras po 5 centus; ro
pių 8 centai, obuolių svaras 
10 arba 15 centų, slyvų sva
ras 25 centai, vynuogių 15 ar 
20 centų už svarą. Tai tokios 
kainos. Ant kitų valgomų daik
tų : mėsos, sūrio, sviesto, kiau
šinių kainos yra aukštos, kaip 
tai, po 45 ar 50 centų už mė
sos svarą. Laikraščiai rašė, 
kad maisto kainos nupigs, nes 
valdžia darys žygių, bet pas 
mus nėra jokio nupigimo, ar 
valdžia nieko nedaro, ar gal 
negali ?

Darbai eina gerai, fabrikai, 
kur gamina amuniciją bei kitus 
karui reikmenis, tai dirba sman 
kiai. Ten dirba jauni ir paau
gėję žmonės, vyrai ir moterys. 
Jauni, sveiki gali dirbti ir už
dirba neprasčiausiai, bet se
niai, kurie ir turi daY jėgų, 
sveikata neprasčiausia, bet ten 
negali darbų gauti. Bet, kurie 
ten dirba nuo pirmiau ir gali 
darbą atlikti, tai tokių iš dar
bo nepavaro, bet taip senų žmo
nių/ po 65 metų neima, ypatin
gai, kur reikia į uniją prisira
šyti.

Anglies kasyklos dirba še
šias dienas į savaitę, mat, ar
tinasi šaltoji žiema, anglies 
daug reikės namams, o fabri
kams dar daugiau. Ten uždar
bis yra visokis.

Malonu net skaityti tokias ži
nias, kad Raudonoji Armija 
miestas po miesto atima iš bu
delių vokiečių ir artinasi prie 
Lietuvos. O kaip aš trokštu, 
kad tuos bestijas nacius grei

DIENRAŠČIO LAISVES

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

Įvyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
Koncertas Bus

BROOKLYN LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

ARTHUR LESSAC LILLIAN JAMESON

Ištisa Programa
BIRUTA RAMOŠKAITĖ

Sopranas, kuri šią vasarą dalyvavo operetėje “Merry 
Widow,” rodomame Majestic Teatre, New Yorke.

ARTHUR LESSAC
Tenoras, žymus koncertų dainininkas, balso lavini
mo ir muzikos mokytojas, irgi pirmu kartu dainuos 
lietuvių publikai.

LILLIAN JAMESON
Dramatiškas Sopranas, žymi koncertų dainininkė iš 
New Yorko. Pirmu kartu ją išgirs Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai.

ALEXANDRE BALABAN
Baritonas, garsus rusas operų dainininkas. Pla- 

.čiai žinomas Europoje ir Amerikoje. Lietuviai jį 
girdės Laisvės koncerte.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Taipgi dalyvaus rusų šokikų grupė, kuri jau nekar
tą yra iššaukus publikos gausių aplodismentų.

AIDO CHORAS
Vad. ALDONOS ANDERSON-ŽILINSKAITĖS.

Duos gražių dainų, kurias specialiai išsimokino šiam 
dienraščio Laisvės koncertui.

KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 VAL. DIENĄ

Šokiam Gros šešių Kavalkų

Antano Pavidis Orkestrą
Įžanga 75c, $1.00 ir $1.25 (Įskaitant taksus)

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI
Vien tik šokiams įžanga 55c (įskaitant taksus)
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
a. -....... d

LOWELL, MASS. PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 7 d. lapkričio, 1 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry & Wal-

(Tąsa)
Tačiau mūsų draugai nukauti. Nega

lime jiems padėti. Jie nurimę, o kas ži
no, kas mūsų laukia? Tuo tarpu mums 
geriausia įsirausus miegoti arba ryti 

kiek tik telpa, ir gerti, rūkyti, bet tik va
landos praleisti, bet tik nenuobodžiautu
me. Gyvenimas trumpas....

Fronto šiurpas, kai tik mes nuo jo nu
sigrįžtam, išnyksta. Palydime jį žiau
riais ir šlykščiai sąmojais. Jei kas nu
miršta, sakom, kad jis uodegą užraukė. 
Ir taip kalbame apie viską. Tat mus iš
saugo nuo pamišimo. Kaip tat pasiveli- 
jam — didėja mūsų atsparumas.

Bet mes neužsimirštame! Niekus rašo 
kariniai laikraščiai apie gerą kariuome
nės nutaiką, apie auksinį kareivių ūpą, 
esą, kareiviai, po baisios ugnies, kiek pa
sitraukę į užpakalį, tuojau surengia šo
kius. Nesąmonė! Čia ne dėl nuotaikos 
mes tatai darome, o dėl to, kad atvirk
ščiai neišturėtume. Antrą kartą jau nuo
taika nieko nepadės: mums neišturėti 
karo slogučio. Kas mėnesis nusiteikiame 
vis blogiau. Karti nuotaika!

Dargi žinau: visa tai, kas dabar, kol 
mes kariaujame, kaip akmuo grimsta 
mūs sielon, po karo vėl turės pakilti, ir 
tada tik mums paaiškės gyvenimo ir mir
ties kova.

Dienos, savaitės, metai, čia fronte pra
leisti, dar kartą grįš, ir tad prisikels nib 
kautieji mūs draugai ir žygiuos drauge... 
Mūsų galvos tad prablaivės: mes žygiuo
sime siekimų vedami ir šalia mūs žy
giuos mūsų žuvę draugai, o paskui fron
te praleistieji metai: — kur žygiuosime, 
prieš ką?

Kiek anksčiau šioj apylinkėj buvo fron
to teatras. Prie lentų sienos dar tebeka
bo margaspalviai vaidinimo plakatai. Aš 
ir Kropas, išvertę akis, stovime ir žiūri
me į juos. Tiesiog nesuprantam, kaip dar 
pasauly yra tokių dalykų. Juose yra at
vaizduota mergaitė, apsirengusi šviesiais 
vasariniais drabužiais, susijuosusį rau
donu lakuotu diržu. Viena ranka ji atsi
rėmus į paramsčius, antra laiko šiaudinę 
skrybėlę. Ji mūvi baltomis kojinėmis ir 
baltomis kurpėmis, dailiomis kurpelėmis 
su dirželiais ir aukštais užkulniais. Už 
jos tyvuliuoja mėlyna jūra su eile puto
tų bangų, šone aiškiai įsirėžia užutekis. 
Visai puiki mergaitė: smailia nosele, rau
donom lūpom ir ilgomis kojomis. Neiš
pasakytai švari ir išpuoselėta. Tur būt, 
ji dukart per dieną maudosi ir niekad 
panagėse jai nėra purvo. Nebent gal tru
putis pajūrio smilčių.

Šalia jos stovi baltom kelnėm, mėlynu 
švarku ir jūrininko kepure vyras, bet jis 
mus maža tedomina. .

Mergaitė lentų sienoj mums stebuklas. 
Mes visiškai užmiršom, kad pasauly be
sama tokių dalykų, ir dabar vargiai te
galime tikėti savo akimis. Ištisi metai 
nematėm tokių padarinių. Nė iš tolo ne
matėm tokios linksmybės, gražybės ir lai

mės. Tai yra taikos vaizdas. Toks jis tu
ri ir būti. Vaizdas mus jaudina.

—Pažiūrėk tik į tas lengvas kurpeles. 
Kilometro negalima būtų nužygiuoti to
kiom apsiavus,—sakau, ir tuoj pajuntu 
nei šį nei tą pasakęs. Nesąmonė galvoti 
apie žygiavimą, prieš akis turint tokį 
vaizdą.

— Kiek jai galėtų būti metų? —klau
sia Kropas.

Sprendžiu:
— Daugiausia, dvidešimt dveji, Alber

tai.
— Tad ji būtų už mus vyresnė. Aš 

manau, kad ne daugiau, kaip septynioli- 
i«! .....

Mus nupurto šiurpulys.
— Juk tai gali būti. Kaip tu manai, 

Albertai?
e ’ - L. - K Jj u aJ u.. .

Jis linkteria.
— Namie ir aš turiu baltas kelnes.
— Baltas kelnes, — sakau, — bet to

kios mergaitės...
Permetam akim kitas kitą nuo galvos 

ligi kojų. Nematom nieko ypatingo. Abu 
apsirengę nublukusiais sulopytais purvi
nais kariniais rūbais. Nėra vilties ir ka
da nors susilyginti. Todėl tuoj nuplėšiam 
nuo lentų sienos jaunąjį baltakelnį, at
sargiai, kad nepaliestume mergaitės. Va
dinas, savo padarome. Po to Kropas pa
siūlo:

— Galėtumėm išsiutėliauti.
Aš ne visai su juo sutinku. Juk vis tiek 

per dvi valandas utėlių vėl knibždės. Tik 
be reikalo žmogus nusivilksi marškinius. 
Bet po to, kai mes taip įsigilinome į šį 
paveikslą, sutinku. Netgi dar daugiau.

— Galėtume apsidairyti, ar nenutver
tume kur švarių marškinių...

Albertui taip jau yra reikalas, tik ki
tas:

— Autai būtų dar geriau.
— Gal ir autus nutversime. Eikime 

pažvejoti.
Tačiau kur buvę nebuvę atsiranda Ee- 

jeris ir Tjadenas. Jie pamato plakatą ir 
rankos mostelėjimu pašnekesys virsta į 
perdaug jau kiaulišką šnektą. Lejeris 
mūs klasėj buvo pirmas turėjęs santy
kių su merga. Jis pasakojo apie .tai ža
dinančių smulkmenų. Savotiškai jis ža
visi paveikslu. Tjadenas noriai jam pri
taria.

Tuo ne labai bjaurimės. Koks ten ka
reivis, kurs netauškia. Tiktai šiuo tarpu 
mes ne visai taip nusiteikę. Pasitrau- 
kiam nuo jų ir žengiam į utėlių valomą
ją įstaigą, nelyginant į kokią madų san
krovą.

Namai, kuriuose dabar būvam, yra ar
ti kanalo. Kitapus kanalo tuopų mišku 
apaugę tvenkiniai. Anapus kanalo yra 
ir moterų.

Mūsų pusėj namai ištuštinti. Kitoj pu
sėj kartkartėmis pasirodo žmonių.

Vakare maudomės. Paliai kraštą re
gim einančias tris moteris. Jos eina pa
mažu ir į šalį nežiūri, nors mes ir be 
maudymosi kelnaičių.

(Bus daugiaui

Amerikiečiai parašiutistai nusileidžia ant New Guinea salos j japonų užnugarį. Pir
mu sykiu Šio karo eigoje padaryta bandymas parašiutistams nusileisti iŠ taip žemai 
lekiančių lėktuvų. Bandymas buvo labai pasekmingas.

Kaip Sueikvoti Perviršį 
Energijos?

Šių dienų judėjimas iš mūs 
reikalauja .kur .kas daugiau 
darbo ir aktyvingumo, negu 
pirmiau būdavo. Mes turime 
daug visokių tikietų, blankų ir 
fondų, į kuriuos mes renkame 
aukas ir tai vis karo reikalams 
gelbėti, kad priešas būtų len
gviau sumuštas ir pilna perga
lė laimėta.

Nei vieno iš tų darbų mes 
neprivalome atmesti, arba pa
ėmę ką nors dirbti, j j apleisti 
— palikti likimui.

šiam karui ir karo situacijai 
privalome visi dirbti ir gelbėti 
karo pastangoms. Bet, deja, 
taip nėra. Arba tikietų platini
mas, arba ant blankų rinkliava, 
tai didžiumos negalima prisi
prašyti, kad paimtų su savim 
ir eitų prie žmonių.

Daleiskime, jeigu kolonijoje 
randasi 40-50, ar daugiau pa
žangiųjų organizacijų narių, 
tai bent jau nors pusė to skai
čiaus narių turėtų neraginami, 
bet savo sąžinės jausmais imtis 
darbo: pardavinėti, kokie yra, 
tikietai, arba pasiimti blankas 
ir kolektuoti ant jų aukų. Ne
gana patiems aukauti, bet rei
kia siekti mases.

Daleiskime, turime narių 50, 
o mums yra prisiųsta 20, ar 15
knygučių bendro parengimo ti
kintų, kokiam nors svarbiam 
tikslui. Bet ar atsiranda nors 
20 žmonių, kad pasiimtų po 
knygelę ir platintų tuos tikin
tus? Nežinau, kaip kitur, bet 
niekad pas mus tiek nesiran
da. Yra žmonių, bet jiems pa
siūlius tokį darbą, užgirsti: “O, 
man jau ir taip perdaug.” Ar
ba: ‘‘Na, kur aš parduosiu, kad
nieks nepirks.”

Gerai, kad ne visi taip daro, 
tai esame dar laimingi. Visgi 
atsiranda penki-šeši, kurie be 
paliovos imasi visų darbų, ko
kius tik sulyg išgalės gali at
likti.

Šiame reikale turėtumėm ki
taip suprasti ir pradėti daug 
didesniam būriui draugų dirb
ti. Tuomet ir mes, kaip ir ki
tos kolonijos, Atliktumėm dar
bo daug daugiau.

Nesnaudžiančių smarkuolių 
yra ir pas mus. Bet vienas 
“smarkuolis” yra pas mus, ku
ris nežino, kaip perviršį savo 
energijos sueikvoti, tai bando 
ją sunaudoti kumščio pajėgai.

Nežinodamas kaip ir kur 
energiją sunaudoti, tai laiks 
nuo laiko kimba prie vieno, tai 
prie kito ir tuomi sueigose da
ro didelį nesmagumą. Tai labai 
negražu. Juk peštukizmu nieko 
gero ‘neatsieksi. Peštukizmas 
tai yra gatvinė yda ir padores
niam žmogui ne garbę, bet di
delę gėdą neša. O kartais prie 
kitų kibdamas gali pats atsi-

ir kitkam.

BROOKLYN

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom

231 Bodford Avenue

durti dideliam nesmagume. Juk 
viskam turi būt galas.

Tokių neramių žmonių nie
kur nemyli. Tokių atvirų peštu
kų ir reakcinės organizacijos 
šalinasi, o ką jau bekalbėti 
apie mūsų pažangias organiza
cijas, kurios turi būti ir yra 
švarios ir dirbančios visuome
nės labui, nešančios gražų pa
vyzdį.

Vienas tokių jau kelintą kar
tą kimba prie manęs (šį kartą 
vardo neminėsiu. žiūrėsiu, 
kaip tas asmuo elgsis toliau), 
kad aš esąs jį per Laisvę pava
dinęs šnipu. Prašiau tatai fak
tu įrodyti, kada ir kokiam nu
mery tas buvo, bet jis to nepa
daro ir vis daugiau kabinėjasi 
ir grasina sumušimu.

Spalio 16 dieną, man esant 
kliube, tas asmuo puolėsi mane 
atsiraitęs rankoves, žinoma, jis 
savo tikslo neatsiekė — mane 
nepasiekė tik todėl, kad atstū
miau jo ranką į šalį. Bet vis- 
tiek jis galėjo mane, kaipo in
validą — žmogų su medinėm 
kojom, skaudžiai užgauti, arba 
dar daugiau sužeisti negu da
bar esu.

Tokie dalykai neturėtų būt 
leisti mūsų kliube ir nei jokioj 
kitoj organizacijoj. Juk aš jau 
ne pirmutinis užpultas to pa
ties asmens.

MONTELLO, MASS.
Lapkričio (Nov.) 6-tą, 7 vai. va

karo, įvyks “turkių” vakariene ir 
šokiai L. T. N. svetainėj. Rengia 
Moterų Apšvietos Kliubas. Įžanga 
$1.50.—Kviečia Komisija. (260-261)

CLEVELAND, OHIO
Merginų Kliubas, “Lambda Delta 

Sigma” rengia pariukę ir šokius, 
šeštadienį, 6 d. lapkričio, 8 v. v. 
Oak Pythian Temple (MESA) sa
lėje, 706 E. 105th St. Pelnas bus 
skiriamas kareiviams. Kviečiame 
visus dalyvauti. Bus valgių, gėrimų 
,in gera muzika. — Kom. (260-261)

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, 7 d. lapkričio, įvyks 

Mezgėjų vakarėlis. LDP Kliube, 408 
Court St., 6 v. v. Mezgėjos iš Lin- 
deno ir apylinkės yra ' kviečiamos 
dalyvauti, paremti šį svarbų darbą. 
— Kom. (260-262)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

-įvyks lapkričio 7 d., 2 vai. dieną. 
Malonėkite visi būti laiku, nes tu
rėsime daug svarbių reikalų apkal
bėjimui, kaip tai dienraščio Laisvės 
.vajus, parengimėlio raportai ir kiti 
svarbūs reikalai. Beje, nepamirškite 
atsivesti naujų narių prirašymui j 
kuopą. — V. Zclin. (260-261)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

lapkričio 7 d., 2 vai. dieną, 408 
Court St. Visi kliubiečiai privalo 
dalyvauti, yra daug svarbių dalykų 
apsvarstyti kliubo gerovei ir būkite 
laiku, nes po susirinkimo, bus mez
gėjų grupės vakarėlis. Atsiveskite ir 
naujų narių. — J. Wizbor. (261-262)

NEW YORK

nut gatvės. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Evelyn Farion, sekr.

(261-262)

HARTFORD, CONN.
Moterų Kliubas ruošia didelę pa- 

rę, sekmad., lapkričio 7 d. 2 va), 
dieną 155 Hungerford St. Užkviečia- 
me visus dalyvauti šiame parengi
me, praleisite linksmai laiką. Gas- 
padinės parūpins skanių užkandžių, 
ypač kugelio bus kiek norėsite. Tu
rėsime ir muzikos Šokiams. Kaip 
visuomet mūsų kliubas rėmė auko
mis visus svarbius reikalus, taip ir 
ant toliau darysime. Todėl kviečia
me paremti šį mūsų parengimą. 
Kom. (261-262)

ALDLD 7-TO APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

ALDLD 7-to Apskr. metinė kon
ferencija įvyks lapkričio 14 d., 11 
vai. ryto, 376 Broadway, So. Boston. 
Mass. Prašau visų kuopų išrinkti 
delegatus į šią konferenciją. Taipgi 
suteikti delegatams raportus iš kuo
pų veikimo. — D. Lukicnė, Sekr.

(260)

SO. BOSTON ,MASS.
ALDLD 2 kp. vyrų ir moterų 

svarbus susirinkimas įvyks 5 d. 
lapkričio. Turėsime išrinkti delega
tus j 7-to Apskričio konferenciją, 
taipgi rinksime delegatus dalyvauti 
Brooklyno Seime. Kviečiu visus da
lyvauti, 8 v. v., 376 W. Broadway.
— G. Lekas. (261))

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimo diena 

yra perkelta nuo antro penktadienio 
į antrą antradienį, tai nariai įsitė- 
mykite gerai, kad dabar susirinki
mai įvyks kas antrą antradienį 
kiekvieno mėnesio. Sekantis kuopos

Mano supratimu, jo paties 
asmeniški draugai turėtų jį su
drausti.

, štai, turime , pilnas rankas 
svarbaus ir greito darbo. Turi
me trijų tūkstančių dolerių su
mos kvotą sukelti į trumpą lai
ką Nacionaliam Karo Fondui. 
Ar griebsimės visi bendrai ir 
urmu šio* neatidėliotino darbo? 
Čia reikia daug darbo ir daug
energijos sueikvoti, kiek tik 
mes jos turime savo kolonijoj. 
Tai svarbus, brangus ių nepa
vaduojamas mūsų uždavinys. 
Kovokime ir kariaukime prieš 
mūs bendrą ir žiauriausi prie
šą fašizmą.’ Ir tam nesigailė
kime stipriausių pajėgų, — nei 
kumščių, nei dantų, reikalui 
esant. J. M. Karsonas.

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams.

LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA IK ALINIS)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Bavininkaa

411 Grand St Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158Telephone: EVergreen 8-0770

MATTHEW P. BALLAS

660

(bieliauskjVS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANĄ!

GRAND ST. BROOKLYN, N

COMMITTEE 
NATIONAL 
WAR FUND

•į^' /cnawi Alfa.

MATCH THEIR GALLANTRY 
WITH YOUR GIVING.

susirinkimas bus 9 d. lapkričio, pas 
dd. Mockaičius, 1208 E. 169th St. 
Nariai dalyvaukite, bus Centro val
dybos balsavimas ir kiti svarbūs da
lykai. — P. Nemura, org. (261)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
Japkr. Lietuvių salėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 v. v. Draugės, šis 
susirinkimas bus gana svarbus, tad 
visos būtinai dalyvaukime. — M. K.

(261)

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special} pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar

30 Dieną 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

« ★ v # ★ ★**★*★★**★* *
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkintt

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Girtais 

Geriausias Alus Brooklyn© 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tek ®V. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(BAMANAŪSKjAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

LiūdSsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 

dovanų ruožtų. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

ALDLD Mot. kp., Binghamton 340
S. K. Mažanskas, Cleveland 338
J. Kazlauskas, Hartford ..........  256
Baltimorės vajininkai ............ 220
Geo. Strimaitis, Montello ........... 208
Geo. Lukoševičius, Phila............ 198
P. Šlekaitis, Scranton .............. 189
S. Penkauskas, Lawrence 189
Frank Wilkas, Wilmerding ....... 187
J. Rudmanas, New Haven 182
A. Balčiūnas, Brooklyn ............ 169
A. Gudzin, Schenectary ............ 143
J. Kazlauskas, Hartford .......... 136
J. Grybas, Norwood ................. 134
S. Kuzmickas, Shenandoah ...... 126
S. Urbon, Philadelphia .............  121
J. Ramanauskas, Minersville .... 115

A. Kupstas, E. St. Louis ........ 104
J. Margaitis, Windsor ............. 104
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 94
P. Bečis, Great Neck ............... 78
A. Tamošiūnas, Hudson ........... 74
V. Černiauskas, Rochester ...... 72
O. Kalakauskiene, Brooklyn ..... 70
M. Urba, Easton .......... ............ 66
V. Kisielius, McKees Rock ......  60
P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
K. Abekienė, Chicago .............. 52
A. Arison, Stratford ................. 26
R. Kalvaitienė, Maspeth ...........  26

LAISVES DARBININKAI
P. Buknys, Brooklyn, N. Y.......... 70

Kaip matome, drg. Pilėnas Philadelphijoj stipriai lai
kosi pirmoj vietoj. Pirmadienį jis svečiavosi New Yor
ke, tai sustojo Laisvės įstaigoje ir pridavė pluęštą at
naujinimų.

Stripeika ir Kudirka bando Pilėną pašalinti iš pir
mos vietos, bet kažin, ar Pilėnas leisis? Dabar nuo šių 
dviejų New Jersey vajininkų gavome keturis naujus 
skaitytojus ir pusėtinai daug atnaujinimų.

Kazakevičius ir Žukauskienė jau trečioj vietoj. Pa
sirodo, kad tarp New Jersey ir Pennsylvania valstijų 
yra didelė kompeticija už pirmą vietą. Pažiūrėsime, kas 
bus toliau.

A. Gudzin, Schenectady, naujai įstojo į vajų; prisiun
tė naują skaitytoją ir keletą atnaujinimų. Frank Wil
kas, Wilmerding, Pa., taipgi prisiuntė naują skaityto
ją. J. Rudmanas, New Haven, Conn., naujas vajinin- 
kas, prisiuntė keletą atnaujimų.

Sekami vajininkai pašoko punktais, prisiųsdami at
naujinimų: Geo. Lukoševičius, Phila., Pa.; S. Penkau
skas, Lawrence, Mass.; Baltimorės vajininkai; S. K. 
Mažanskas, Cleveland, Ohio; ALDLD 136 kp., Harri- 
son-Kearny, N. J., (F. Šimkienė); V. Vilkauskas, Na
shua, N. H.

Beje, norime pažymėti, kad Baltimorės vajininkai 
yra sekami: K. Yuškauskas, S. Mack, P. Paserskis ir 
A. Žemaitis.

Kitose laidose bus daugiau. Šį kartą laukiame dau
giau naujų skaitytojų, ne tik nuo vajininkų, bet ir nuo 
Laisvės skaitytojų abelnai.

Laisvės Administracija.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Man tenka kreiptis j Laisvės 

redakciją su tam tikrais vi
suomenei svarbiais reikalais. 
Nežinau, kaip kiti lietuviai, 
broliai darbininkai, įvertina 
šio momento svarbą; bet aš la
bai aukštai įvertinu... Ko
dėl? Todėl, kad visas pasau
lis dega karo liepsnoj! Toj 
liepsnoj žūsta jauni žmonės, 
daugiausia dar neatėję į su
brendimo metus, jaunuoliai 18 
metų amžiaus.

Bet jeigu paimsime Vokieti
ją ir hitlerinio barbarizmo 
okupuotas šalis, ten mes rasi
me ir pačią mūs senąją tėvy
nę Lietuvą, kurios jaunimas, 
15—16 metų amžiaus, abiejų 
lyčių, gaudomas ir grūdamas 
į Vokietiją prie karinių reik
menų darbo arba dvarponiams 
už vergus dirbti, po 18 valandų 
į parą; mergaitės grūdamos į 
paleistuvystės namus, ten ap- 

F krečiamos bjauriomis ligomis. 
Nepakęsdamos tos gėdos, pa
čios žudosi arba nuo ligų žūs
ta mūsų tautos ateities žiedai 
nuo vokiškojo barbarizmo. 
Baisu ir rašyti apie tokias bai
senybes, ranka dreba, bet kad 
taip yra, tai neužginčijamas 
faktas ir to negalima užtylėti.

Tiesa, daug žmonių ir iš lie
tuvių, kurie nieko nestudijuoja 
iš praeities ir dabarties istori
jos, sulygina karą užpuoliko 
ant ramių šalies gyventojų su 

* užpultaisiais — lygiai kaltais 
vadina.

Šitoks sulyginimas labai 
prastas ir, pasirodo, kad tokie 
asmenys nestudijavę nei pra
eities, nei dabarties istorijos. 
Jie nesupranta, kas lietuvių 
tautos buvo ilgaamžis priešas 
ir kas sunaikino Mažąją Lie
tuva ? v

Na, ir dar prie to prideda, 
kad vokiečių tauta labai kul
tūringa, lietuviams leido mal
daknyges atsispausdinti, ir 
laikraščius lotynų alfabetu 
leisti.

Taip, taip; pas mane archy
ve guli to laiko leidiniai, kaip 
“Varpas,” “Ūkininkas,” “Ap
žvalga,” “Aušra” pirmų metų 
ir daugiau leidinių Tilžėj. Bet 
oponentai malonės man paaiš
kinti, ar leido vokiečiai iš Di
džiosios Lietuvos nors vienam 
redaktoriui tų leidinių apsistot 
Mažojoj Lietuvoj ir laisvai re
daguoti laikraščius?

Nereiks tų baikų! Mūsiškiai 
tik raštus kontrabanda pri- 
duodavo, o atsakingi redakto
riai buvo kaip J. Mikša prie 
“Aušros,” Dr. Bruožis “Var
po,” ir “ūkininko.” Pilnai ne
žinau, kas “Apžvalgą” reda
gavo. žinau, kad J. Antgrabas 
buvo kaipo redaktorius, bet 
jis buvo iš Mažosios Lietuvos, 
ar iš Didžiosios — nežinau. 
Bet ir jis turėjo išskraustyti 
iš Tilžės į Austriją geru no
ru, ar valdžios būti išguitas?

“Apšvietos” ir kitų leidinių 
atsakantis redaktorius buvo 

M. Jankus. O daug Didžiajai 
Lietuvai atbusti caro laikais ir 
1905 metų revoliuciniame vei
kime patarnavo M. Sauniūtė, 
kas man žinoma. Bet ką pa
darė su Dr. Bruožiu ir Vidu
mi už lietuvystės budinimą 
Mažojoj Lietuvoj vokiečiai 
barbarai ? Reikia skaityti pas
kesnius raštus, išleistus po pir
mo pasaulinio karo jaunesnių 
Lietuvos literatų, tuomet mes 
galėsime atskirti mokslinius 
Vokietijos žmones nuo barba
riškų hitlerinių vandalų, kurie 
V o k i e tijos visuomenininkus, 
mokslo vyrus, pasauliniu maš
tabu savo mokslu reikalingus, 
sugrūdo į kalėjimus, kitus iš
žudė, kurie nepaspėjo prasiša
linti nuo Vokietijos budelio 
kirvio į užsienį. . . Mes tokius 
žmones turime atskirti nuo 
barbariškų vandalų teroristi
nio hitlerinio mokslo!

Jeigu mes randame tarpe 
vokiečių barbarų ir pasauliniai 
atsižymėjusių mokslo didvyrių, 
tai negalime girtis, kad lietu
vių tauta neturi judošių, par- 
davikų svetimiems barbarams 
visa lietuviu tauta terorizuoti 
ir žudyti. Bile keliems desėt- 
kams dvarponių būtų visa lais
vė laikyti valstiečius ir darbi
ninkus pavergus. To trokšta ir 
didžiuma dvasiškijos. Todėl ir 
jų visa spauda atsukta prieš 
pažangiuosius lietuvius.

Taigi dabartiniu laiku, ka
da visa pažangioji lietuvių 
spauda Jungtinėse Valstijose 
sutinka su administracija prieš 
fašistinį barbarizmą, tai visa 
klerikalinė, tautinė ir socijalis- 
tinė spauda atsukta prieš pa
žangiuosius. Visi jie stoja ginti 
fašizmą — smetoninę saiką 
remti aukomis iš darbininkų 
išviliotomis, o karui pasibaigus 
vėl grąžinti smetoninę bude
liška diktatūra Lietuvos liau
dį terorizuoti.

Kuomi gi mes galime atmuš
ti tokį klaidinimą darbininkų ?

Kaip žinoma, darbininkų 
pačių palaikoma spauda, kaip 
dienraščiai Laisvė ir Vilnis, ge
riausiai atmuša tą puolimą ir 
klaidinimą darbininkų. Prie 
tam Liet. Darbininkų Susivie
nijimo leidžiama dvisavaitinė 
Tiesa ir žurnalas Šviesa, lei
džiamas ALDLD organizaci
jos. Šita literatūra, tai didžiau
sias ginklas darbininkams at
mušti visokius klaidintojus.

Kada dabar eina vajus už 
gavimą mūsų dienraščiams 
naujų skaitytojų ir senų pre
numeratorių paraginimas atsi
naujinti prenumeratas, tai rei
kalinga ir gero vajininko, ku
ris būtų gabus ir jaunas api
bėgti visus Minersvillės ir jos 
apylinkės gyventojus, paragin
ti užsirašyti dienraštį, o se
niems užsimokėti — atnaujinti 
prenumeratą. Gal ir būtų ge
ros pasekmės tam darbe. Bet 
kada nesiranda tinkamo žmo
gaus savo klasinį darbą taip 
atlikti, prisieina man pačiam 
dirbti, kiek spėkos leis. Tiesa, 
šiemet baigiu 51 metą mano 
bendradarbiavimo lietuviškoj 
laikraštijoj. Bet man nenusi
bodo tas darbas, tik aš jau
čiuosi, kad dar esu daug sko
lingas lietuviškai visuomenei 
tuom darbu.

Taigi, kreipiuosi į dienraš
čio Laisvės skaitytojus, kad 
man tame darbe pagelbėtų, t. 
y., atsinaujintų, prenumeratas 
be didelio maldavymo ir kad 
nereikėtų po kelis sykius vaik
ščioti ir prašinėti. Nes pačių 
darbininkų lėšomis leidžiamas 
dienraštis, tai yra klasinė mo
kykla, ypatingai šiuo momen
tu, kada visas pasaulis randa
si karo liepsnose! Tai neuž
tenka tik antgalvius peržiūrė
ti, be reikia su atyda perskai
tyti kiekvieną eilutę. Tuomet 
suprasit savo spaudos vertę.

J. Ramanauskas.

Naikinimas Nacių Tankų 
Ir Lėktuvų Rytuose

Maskva. — Sovietinės jė
gos lapkr. 1 d. sunaikino bei 
iš veikimo išmušė 82 vokie
čių tankus ir nušovė 17 jų 
lėktuvų.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
NEREIKIA PATYRIMO!

GYVYBINIS KARO DARBAS!
$35 UŽ 48 VALANDAS
LENGVAS, LINKSMAS DARBAS

Nemokamai Transportacija!
Iš karinių darbų reikia 

paliuonavimo pareiškimo.

Kreipkitės Asmeniškai 
Sekmadienį, lapkr. 7 d., 9 A.M. iki 5 P.M.

REYNOLDS 
METALS CO.

539 West 25th St., N. Y. C.
(263)

SANDELIO RAŠTININKES
MOTERIŠKŲ DAIKTŲ DIIRBTUVĖJE 

GERA ALGA

EMILY SHOPS
2 W. 37th STREET

(266)

MERGINOS-MOTERYS 
PAKUOTOJOS
$31.20 IR BONAI

KELETAS VIETŲ SANDĖLYJE 
ALGA $26 IR $28.60 Į SAVAITĘ. PLUS 
BONAI. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

F. A. O. SCHWARZ
610 WEST 58TH ST., N. Y. C.

(262)

OPERATORES
siųti ant Singer mašinos. 

Kreipkitės visų savaitę

14-16 Waverly Place
ALgonquin -1-0608.

 < 262)

M ERG1NOS-M ERG1NOS- M ERGIN OS 
Patyrusios dirbti prie folding mašinos (popie- 
ros lankstymo mašinos). Mes taipgi mokina
me pradinius. 40 valandų savaitė. Laikas ir 

puse už viršlaikius. Nuolatinis darbas.

JULIUS POLLAK & SONS
111 East 25th St.

(262)

MERGINOS, pakavimui, patyrimas nereikalin
gas. Lengvas darbas. Viršlaikiai. Patogios 
darbo sąlygos. Delson Candy, 312 W. 14th St.

(262)

MERGINOS- MOTERYS

DAIKTŲ 
PAKAVIMUI

UŽ PATENKINANČIAS ALGAS 
ARBA GERIAU

PRISIDEDA DAR BONAI

Pas

F. A. O. SCHWARZ
610 WEST 58th ST., N. Y. C.

(262)

SIŪLIŲ APDIRBĖJOS

Patyrusios ant geresnės rūšies suk
nelių darbo, vadovaujamoje Fifth 

Avenue specialėje dirbtuvėje.

Gera alga ir valandos 
Malonus Darbas

Kreipkitės Visą Savaitę j 
Personnel Office

6 West 36th Street

RUSSEKS FIFTH AVENUE
(264)

PERTAISYMŲ RANKOS
Pilniausia patyrusios ant suknelių, siūtų, pa
stovus darbas; gera alga. Kreipkitės visų 

savaitę.

FILER-MACHOL,
747 MADISON AVE.

(261)

REIKIA MERGINŲ
Be patyrimo, lengvas, malonus darbas greet
ing card departmente. 48 valandos $23.40.
Mercury Engraving Co., 45 Lispenard St., 

(arti Canal & Broadway).
(261)

GERI REPORTERIAI
Washington. — Ameri

kos korespondentai, apraši
nėju savo laivyno veiksmus, 
yra geriausi pasaulyje kari
niai reporteriai, sakė Frank 
Knox, Jungtinių Valstijų 
karo laivyno sekretorius.

Su Amerikos laivynu į- 
vairiuose frontuose yra 112 
spaudos ir radijo korespon
dentų ir fotografistų.

Karo frontuose jau žuvo 
12 amerikiečių reporterių, 
beinant savo pareigas.

Turkijos užsieninis mini- 
teris išvyko pasimatyt su 
Anglijos užsieniniu imniste- 
riu Edenu, staptelėjusiu 
Egipte.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
Atrinkimui dešrom žarnų. Patyrimas nerei
kalingas. Chas. Miller & Co., Fifth St. ir 
N.Y.S. & W. R.R., North Bergen, N. J.

(263)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

66 WEST 23rd ST., N. Y.
(X)

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

$26 UŽ 48 VAIxANDAS 
PAKILIMAI, KREIPKITĖS:

MOUNTING & FINISHING CO., INC.
86 34TH STREET, BROOKLYN.
Iš karinių darbų nesikreipkite.

(262)

IŠSIUVINĖTOJOS
bullion (paauksavimų ar sidabravimų) milita- 
riams darbams. Aukšta alga dirbtuvėje ir 

namuose dirbant. Nuolatinis darbas.
Trousseau Monogram Co., 43 W. 24th St.

(261)

MERGINOS IR MOTERYS
PILNAM AR DALIAI LAIKO 
LENGVAS FABRIKO DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$26.84 UŽ 54 VALANDAS
Pradžiai

Kreipkitės 8 A.M. Iki 1 P.M.

271 Mulberry St., N. Y.
Tarpe Prince & Houston Sts.

(260)

MERGINOS-MOTERYS, 18-45
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

5 DIENŲ SAVAITĖ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GEROS ALGOS IR VIRŠLAIKIAI
KREIPKITĖS ANT 12-TŲ LUBŲ 

385 GERARD AVE., BRONX 
ARTI 149TH ST. STOTIES 

7TH AVE. & LEXINGTON AVE. SUBVĖ
(260)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS 

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAT.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

66 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APT VA R- 
KYTOJOS

„PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas. 50c į valandų. Virš
laikiai jei pageidaujama. MOGLEN MFG. CO.

9 East 16th St., 2-ros lubos.
(260)

VYNIOTOJAI
Merginos ir moterys, reikalingos dirbti 5th 
Avė. įstaigoje, linksmoje, didelėje krautuvėje 
kaipo dovanų vyniotojų. Pilnam ir daliai lai
ko darbas, geros darbo sąlygos ir linksmos 

aplinkybės.
Kreipkitės j Miss Pierre, pas: 

WALLACH’S
542 6th Avė., Kambarys 50.

(260)

MERGINOS & MOTERYS
Lengvas fabriko darbas; linksmas ir švarus. 
Patyrimas nereikalingas. $26 už 48 valandas. 
Aukštesnė alga mokančioms dirbti prie Foot 
Preso ar Elektrinės Pajėgos preso. Kreipkitės 

visų dienų 8 iki 4:30.
JACOBY-BENDER, INC.

161—6th Avė., kampas Spring St., N. Y. C. 
Butterick Building.

(261)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI - BERNIUKAI
VIRŠ 18 METŲ

NEREIKIA PATYRIMO!
GYVYBINIS KARO DARBAS!

$57 UŽ 60 VALANDŲ
Nemokamai Transportacija!

Iš karinių darbų reikia 
paliuosavimo pareiškimo.

Kreipkitės Asmeniškai
Sekmadienį, lapkr. 7 d., 9 A.M. iki 5 P.M.

REYNOLDS
METALS CO.

539 West 25th St., N. Y. C.
(263)

SUPERINTENDENT
Apurtmentiniųm napnui Flatbush. 4 kambarių 
apartraentas. Skambinkite Cumberland 6-4171 

(260)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

INTERNATIONAL NICKEL CO., INC
BAYONNE WORKS

Reikia paprasti; darbininkų kariniams darbams tuojau.

60 valandų j savaitę — laikas ir pusė už viršaus 40 valandų. 
GERA ALGA — PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

Iš būtinų darbų reikia paliuoAavimo pareiškimo.
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės j arčiausią 

U. S. Employment Service Ofisą.

AR

INTERNATIONAL NICKEL CO., INC.
BAYONNE WORKS
Oak Street, Bayonne? N. J.

(arti C.R.R. of N. J. West 8th St. Stotis)
(262)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
BŪTINA PRAMONĖ 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIKTAI 
KREIPKITĖS ANT 12-TŲ LUBŲ 

385 GERARD AVE., BRONX 
ARTI 149TH ST. STATION

7TH AVE. & LEXINGTON AVE. SUBVĖ
(260)

AUTO TRUCK Mechanikai. Butina Pramonė. 
Gera Alga. Daug Viršlaikių. Matykite Fred 
Evans, Aptarnavimų Manadžerių. Diamond 

Truck Sales Co., 56th St. & 11th Ave.
Tel. CI. 5-5656.

(262)

BUČERIŲ PAGELBININKAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

TAIPGI KROVĖJAI
Gyvulių skerdyklai ; būtina pramonė. Chas.
Miller & Co., Fifth St. ir N.Y.S. & W. R.R., 

North Bergen, N. J.
(263)

REIKIA VYRŲ
Nepatyrusių. įstaiga veikia i>er 15 metų be 
paleidimų iš darbo ; puikiausios po karinės 
progos. Pradžiai 62%c į vai. ; laikas ir pusė 

už viršlaikius. Cumberland 6-7350.
(260)

ELEKTRA LYDYTOJAI
Vien tik gerai patyrę. Supla
navimui vyrai, Statytojai, Te
kintojai, Apkapotojai ir Pa
prasti Darbininkai taipgi rei
kalingi.

Kreipkitės pas

THE BOGERT & CARLOUGH CO.

512 Straight St., Paterson, N. J.
Jei dabar dirbate karinius 
darbus sulyg savo aukščiausio 

išsilavinimo, nesikreipkite.
(261)

LENGVAM FABRIKO DARBUI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$31.31 UŽ 55’/a VALANDAS 
Pradžiai

KREIPKITĖS 8 A. M. IKI 1 P. M.

271 MULBERRY ST., N. Y.
Tarpe Prince & Houston Sts.

(260)

APVALYTOJAS
Fabriko darbe. $25 už 40 valandų. Su virš

laikiais gali pasidaryti $40. Nuolatinis, 
linksmas darbas.

TUDOR METAL PRODUCTS
600 West 58th St., N. Y. C. 

arti llth Avė.
(262)

BERNIUKAI-MERGAITftS
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
LENGVAS DARBAS 

PAKAVIMAS IR IŠSIUNTIMAS
BEL-YORK RUG CO.
381 FOURTH AVE. (27TH)

(260)

APVALYTOJAI
VADUOTOJAI

PATYRĘ. NUOLATINIS DARBAS

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KREIPKITĖS, 130 WEST 42ND ST. 

KAMBARYS 653
(266)

VYRAI
Dirbti prie Elektrinės Pajėgos Preso darbo. 
Patyrimus nereikalingas. $31.20 už 48 valan
das. Aukštesnė alga tiems, kurie patyrę.

Kreipkitės visų dienų nuo 8 iki 4 :30.
JACOBY-BENDER, INC.

161—6th Avė., kampas Spring St., N.Y.C. 
Butterick Building.

(261)

JAUNI VYRAI
Reikalingi fabriko darbui.

5 dienų savaitė—$25 į savaitę. 
Laikas ir pusė už viršlaikius

ROBERTS CUT SOLE CO.
55 Frankfort St., N. Y. C.

(262)

Lietuvos vidujinė santvarka 
ir valdymasis priklauso pa
tiems jos gyventojams.

<3

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
ir

MOTERYS
Išdirbimui

Karinių Materialų
ir

CHEMIKALŲ FABRIKE
viena valanda 

nuo Times Square
PATYRIMO NEREIKIA

GERA ALGA 
MOKINANTIS

Dirbama mažiausia 48 valandas 
į savaitę

Greitas, mažai kainuojąs busų pa
tarnavimas tiesiai į fabriką

AMERICAN 
CYANAMID CO.

Calco Chemical Division 
159 GREENWICH STREET

Tarpe Cortlandt & Liberty Sts.
New York City

Atdara su Pirmadieniu per 
pentkadienį

9 A. M. iki 5 P. M.
Iš būtinų darbų reikia turėti pa- 

liuosavimo pareiškimą
(262)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUT 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

VYRAI 
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 

PEČKORYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOB 

PASTOVUS DARBAS 
Ii karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
66 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

51st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE.

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY OO., INC.
642 West 30th St.

(X)

DŽIANITORIUS
Patyręs, 8 šeimų garu apšildomame name, 
260 Schenectady Ave., Brooklyn, 6 kambarių 
apar tmentas nemokamai kaipo atlyginimas. 

Telefonuokite vakarais CLoverdale 8-0108.
(262)

sitrvEJAi
dirbti ant vyriškų kostumerskų drabužių. 

Kreipkitės Mr. DeOrsi.
DUNHILL TAILOBS

1 West 52nd St., N. Y.
(260)

REIKIA BERNIUKŲ
pristatymams ir krovimui; 

gera proga pakilimams.
$80 Į SAVAITĘ

GRAND ROYAL MARKET, 
1289 Lexington Ave.

(260)

VYRAI, virš 38 ar 4F. patyrimas nereikalin
gas ; būtina pramonė ; iš būtinų darbų reikia 
paliuosavimo pareiškimo. Feed waters, Inc., 
N. Y. Dock Co. Bldg., N. 9; 110 Imlay St.

(kampas Commerce) Brooklyn. CU. 8-4049.
<2«1>
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NewWko^^^Zinios
Svarbus LDS 1 Kuopos 

Susirinkimas
Ketvirtadienį, lapkričio 4 

dieną, Laisvės salėje įvyks 
svarbus Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 1-mosios kuopos 
narių susirinkimas.

Galimas daiktas, kad šita
me susirinkime bus renkami ir 
delegatai į Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą. Be to, bus 
svarstoma visa eilė kitų svar
bių organizacinių reikalų.

Nariai prašomi skaitlingai 
daly vauti.

Numeris Antras.

Parvyko j Svečius 
Lietuviai Kariai

Praeitos savaitės gale parvy
ko Brooklynan pas savuosius 
keletas lietuvių karių. Su 
dviem iš jų teko sueiti ir pasi
kalbėti. Tai Algirdas Zakaraus
kas ir Jonas Barauskas. Algir
das Zakarauskas yra sūnus 
Juozo Zakarausko, Piliečių 
Kliubo gaspadoriaus. Algirdas 
tarnaująs jau devyni mėnesiai; 
šiuo laiku būva North (Karoli
noj. Jis gražiai atrodo, truputį 
nuraudonavęs veidas nuo sau
lės. Sakė jis, kad jam patinka 
kariuomenės gyvenimas. Jisai 
gavo pasiliuosuoti tik 72 valan
dom. šiuo laiku jisai jau yra 
išvykęs atgal tarnybon. 

* *
Kitas karys—Jonas Baraus

kas, išėjęs kariuomenėn apie 
du mėnesiai atgal, būna Oswe
go, N. Y. Jonas atrodo diktes- 
nis, negu būdamas civiliu. Gy
rėsi, kad užaugęs keliolika sva
rų. Jonas Barauskas yra tarna
vęs Smetonos kariuomenėj. Sa
kė, kad Amerikos kariuomenėj 
nepalyginamai geriau, negu bu
vo Lietuvos kariuomenėj. Gir
di, Lietuvos kariuomenės kari
ninkai buvo labai išdidūs ir, 
kartu, žiaurūs; paprastus ka
reivius už nieką laikydavę, 
čia, Amerikoj, visai kitaip: vir 
šininkai draugiški. Jisai irgi 
jau išvyko atgal tarnybon, 

t- ♦ ❖

Tik ką aplaikiau laišką nuo 
Motiejaus šolomsko, buvusio 
“Tiesos” angliško skyriaus re
daktoriaus. Jisai dabar randa
si Quartermaster mokykloj, 
Newport, R. I. Reiškia, jisai 
mokinas vairuot laivą. Rašo, 
kad šis mokslas jam labai inte
resingas ir pusėtinai gerai se
kasi. Didžiuma studentų toj 
mokykloj, — inteligentiški žmo
nės, pasiekę aukštesnius moks
lus būdami civiliais. Motiejus 
prašo pasveikinti visus jojo pa
žįstamus, o ypač merginas. Ra
šo, kad jau pasiilgęs savo drau
gų ir draugių. P. Š.

Amerikos ir Sovietų Drau
gingumui Paminėti Mitingas 

Madison Square Gardene
' Sovietų sukakties minėjimai 
visuomet būdavo newyorkie- 
čių apvaikščiojami iškilmingai. 
Ne kartą didžiulė Madison 
Square Garden netalpindavo 
publikos. Taip yra buvę viso
kiais laikais, kaip didžiausio 
reakcininkų ant Sovietų Sąjun
gos puolimo, taip ir draugiš
kesnių santykių dienomis.

šiemet įvyksiantis didysis 
masinis mitingas, šio pirma
dienio vakarą, lapkričio 8-tą, 
bus keleriopai 
iškilmingesnis i 
sius, nes tam ;
'bios priežastys:

Sueina 26 metai nuo Sovietų 
S ąjun (j ei s is ikū e i m o.

Sueina 10 
kos-Sei rietu 
et žios.

Ir šiais

linksmesnis ir 
už visus buvu- 
yra kelios svar-

metų nuo Ame ri
et reiuijinejumo pra-

metais prasidėjo 
Amerikos - Sovietų Sąjungos- 
Anglijos glaudus talkinimas 
vieni kitiems greitesniam karo 
laimėjimui ir išlaikymui taikos

po šio karo. Maskvos konfe
rencijos žygiai dar daugiau 
įsvarbina šį mitingą.

Sovietų Sąjungos Raudono-! 
sios Armijos neatlaidus ofen-! 
syvas, sumušimas ir brukimas 
atgal milioninių 
yra vienu iš tų 
nų, kurie rodo, 
šio pirmadienio
Madison Square Garden salę, 
kur įvyks milžiniškas masinis 
mitingas užbaigai per tris die
nas — 6-7-8 — įvyksiančio 
American - Soviet Friendship 
(d ra u gi n gu m o) Kongreso.

Tarpe kitų žymių kalbėtojų, 
bus Harold L. Ickes, J. V. vi
daus reikalų sekretorius (mi- 

į nisteris).
Kongreso visi posėdžiai bus 

viešbutyje New Yorker, o už- 
baigtuvių didysis mitingas Ma
dison Square Gardene, 50th 
St. ir 8th Ave., New Yorke. Bi
lietai parduodami jau dabar. 
Kainos nuo 55c iki $2.20.

nacių armijų 
didžiųjų aksti- 

keliai 
ves į

og visi 
vakara

Kareivis Kodis 
Sužeistas

Pranešama, kad lietuvis 
tras W. Kodis, kareivis, 

i Viduržemio 
Italijoj)

[kur nors 
fronte (gal 
žeistas.

Maspethe 
' d ė, Juozas
lietuvis biznierius.

Pe- 
esąs 

Jūros 
tapo su-

gyvena 
Šapolas,

jojo dė
žių omas

Nacionaliam Karo Fon 
dui Gauta Stambių 

Dovanu

dolerių. Kvota turi būti už
baigta iki pradžios gruodžio 
(Dec.).

Organizacijos prašomos šią 
savaitę įvyksiančiuose susirin
kimuose patikrinti, kiek jau 
surinkta. Mes irgi privalome 
raportuoti, kaip einasi vajus. 
Taipgi prašomos dar paraginti 
narius paimti kvitų knygeles 
parinkimui aukų ir paprašyti, 
kad patys aukotų pagal savo 
išgalę daugiausia, nes be pasi
šventimo neatliksime savo pa
reigos.

Rinkliavą galima daryti ir 
bus daroma po visą miestą. 
Bus einama po stubas ir po ša
pas. Vis viena, reikės aukoti 
kur nors, per ką nors. Tad 
geriau aukokime be didelio ra
ginimo, aukokime dabai’. Atli
kime tą pareigą, kaipo organi
zuoti lietuviai, 
tetą.

A u ko j tįsiem 
cialis National 
kvitavimas ir
jimui į langą ar ant durų, kad 
žmonės matytų, jog .jūs .jau 
atlikote savo patrijotinę parei
gą.

Aukas galima priduoti bile 
kuriam iš organizacijų išrink
tų rinkėjų, kurie yra aprūpin
ti kvitais. Taipgi galima pri
duoti aukas tiesiog Veikiančio 
Lietuvių Komiteto iždininkei 
L. Kavaliauskaitei, 427 Lori
mer St. Čia galima taipgi gau
ti ir aukų rinkimui medžiagą.

Prisidėkite darbu ir aukomis 
prie šio didelio visų 
reikalo.

Mirė Martin Bernotą
Lapkričio 3-čios priešpietį 

rastas miręs Martin Bernotą, 
pastarosiomis pora savaičių 
gyvenęs 4 35 Lorimer St., 
Brooklyne. Kada ir kaip jisai 
mirė, šiuos žodžius rašant te
bebuvo nenustatyta. Tik tiek 
žinoma, kad jis atsikraustė į 
minėtą vietą prieš porą savai
čių ii’ kad namo šeimininkė il
gai Jo nemačiusi, pradėjo 
klausinėti, ai’ kas nematė jų 
naujo gyventojo.

Pašaukta policija atrado jį 
mirusį savo kambariuose ir iš
gabeno į lavoninę. Policija 
klausinėjo lietuvių įstaigose, ar 
randasi kur jo giminių.

Brooklyno ir Queens ligoni
nėse prasideda kursai neprak
tikuojančioms slaugėms pa
naujinti savo žinojimą ir prak
tiką, kad galėtų grįžti tarny
bon.

Vice admirolas Herbert 
Fairfax Leary užėmė rytinio 
pajūrio komandieriaus vietą 
vietoj Andrews, kuris pasi
traukė iš tarnybos suėjus jam 
64 m. amžiaus.

vajaus lai-

dovanų-au- 
tūkstančių

per savo komi-

išduodama ofi- 
War Fund pa-

Mrs. Rose Sapia, 34 m., ir 
sūnelis, 9 metų, rasti uždusę 
gasu savo apartmente, Bronxe. 
Dar n (’nustatyta, kaip tai įvy
ko.

Hanley Išrinktas Guber
natoriaus Padėjėju

William N. Haskell, demo
kratų ir darbiečių kandidatas, 
rinkimų dienos vakaro 10-tą 
valandą pripažino, 
mus 
valstijos

vakaro 
jog rinki- 

laimėjo jo oponentas, 
senatorius Joseph R. 
repu blikonas.

laiku suskaitliuotiejiTuo
New Yorko miesto balsai rodė, 
jog Haskell mieste buvo gavęs 
apie 300,000 balsų daugiau už 
Hanley, bet buvo aišku, jog 
to pėrviršiaus miesto balsų ne
gana atpildyti 
state” 
čio su 
state”

skirtumą “up- 
distriktuose. Iš tūkstan- 
virš raportuotų “up- 
distriktų, Haskell’io

nuošimtis gaunamų balsų buvo 
° apie pustrečio balso už Ilan- 

i ley prieš 1 už Haskell. Nera
portuotų distriktų dar buvo 
penki tūkstančiai su virš, bet 
numatyta, kad ir tų nuošimtis 
nebūsiąs daug skirtingas.

Thomas A. Aurelio, kuris 
buvo įkaitintas gavus demo
kratų ir republikonų nominaci
jas dėka raketierių karaliaus 
Frank Costello pagalbai, bet 
nebuvo numestas nuo balotų, 
tapo išrinktas. Jo oponentai, 
sudėjus bendrai, gavo daugiau 
balsų, bet kiekvienas atskirai 
gavo mažiau už Aurelio, lei
do jam būti išrinktu.

Aukščiausio Teismo teisėjai 
renkami 14-kai metų, su $25,- 
000 metinės algos.

Dramatiška scena iš Margaretos Webster paruoštos 
tragedijos “Othello,” kurios žvaigždės yra Paul Robe
son, su Jose Ferrar rolėj Iago, Uta Hagen — Desde- 
monos ir Margaret Webster — Emilijos rolėj. Stato 
scenon Teatro Gildija, Shubert Teatre, West 44th St., 
New Yorke.

Nors skaičiai balsų už kiek
vieną dar nebuvo pilni, tačiau 
buvo numatoma, kad tapo iš
rinktais kiti sekami teisėjai:

William T. Collins, John E. 
McGeehan, Irvin Untermyer, 
Albert Cohn, visi republikonų, 
demokratų ir darbiečių kandi
datai, taipgi Joseph A. Ga- 
vagan ir David W. Peck, re- 
publik. ir demokr. kandidatai. 
Kiekvienas iš jų gavo kur kas 
po daugiau balsų už Aurelio, 
kuris tačiau tapo išrinktas 
septintu, paskutiniu, kadangi 
prieš jį buvo išstatyta kiti keli, 
balsai pasidalino.

Kandidatavusiais, bet neiš
rinktais, likosi Levy, Franken- 
thaler, Salvatore ir Mintz!

Apie miesto tarybos balsavi
mų paskemes žinosime tik už 
keletos, o gal ir už keliolikos 
dienų, nes nariai į miesto tary
bą balsuoti rankiniais balotais 
ir jų kur kas daugiau negu ki
tų kandidatu.

Turtingas Našlaitis
Wayne Lonergan, 18 mėne

sių kūdikis, kurio motiną už
mušė jo tėvas užpereitą savai
tę ir pats tėvas už tai, veikiau
sia, bus numarintas elektros 
kėdėj, esąs stambių turtų pa- 
veldėju, kaip paaiški iš jo mo
tinos testamento.

Mrs. Lonergan testamente, 
padarytame pereitą rugpjūtį, 
kuris jau perduotas palikimų 
teismui, visas jos turtas, “virš 
10 tūkstančių,” aprašomas vai
kui. “Virš 10 tūkstančių” yra 
priimtas legalus išsireiškimas 
nenorintiems skelbtis viešai, 
kiek turto turi. Faktinai, Mrs. 
Lonergan savo kontrolėje tu
rėjo $250,000 ir jos vardu bu
vo sudarytas taip vadinamas 
“trust fund” iš $700,000, prie 
to dar būtų gavus šėrą ir iš 
senuko palikimo, kuris esąs 
apie šeši milionai dolerių.pietų Amerikos portų į Yorką atvežta 83,000Iš 
New 
maišų kavos.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO PUNDELIŲ 

BALIAUS KOMISIJAI

Dovanos iki $200,000 viena 
ir šimtai mažesnių, bot ne ma
žesnių penkių šimtų dolerių, 
paskelbtos pereitą antradienį, 
lapkričio 2-rą, per p. Emil 
Schram, Nacionalio Karo Fon
do New Yorko Komiteto pir
mininką, aprokuojant pasek
mes darbo pusėje 
kotarpio.

Stambiausios iš 
kų yra: du šimtai
nuo George F. Baker Charity 
Trust, $187,500 nuo The Com
monwealth Fund, $150,000 
nuo Charles Hayden Founda
tion, $130,000 nuo New York 
Telephone Company.

Tarp atskirų asmenų, eili
nių darbininkų aukų randasi 
irgi stambių, daugelis po 25 
dolerius, tūlos ir po daugiau. 
Darbininkai apsirokuoja, kad 
šis bus vienas vajus sukelti 
125 milionus. Iš to vieno va-1 
jaus turės per metus ištekti lė-! 
šų 26 žymioms mūsų kariams I 
ir talkininkams pagalbos tei- j 
kimo įstaigoms. Tad duoda pa- j 
gal išgalę daugiausia.

Didžiojo New Yorko ir apy
linkės lietuviai šiame vajuje 
turime sukelti 15 tūkstančių

Diskelį Maloniau

Long Island Medikališkoj 
Kolegijoj steigiamos dakta
rams lekcijos, kurių vyriausis 
siekis yra pamokinti daktarus 
patarti darbininkams, kaip ap
sisaugoti nuo nelaimių dirbtu
vėse.

Du tūkstančiai vaikų iš 15 
Brooklyno prieglaudų bus šį 
sekmadienį nuvežti į Ebbots 
Field matyti futbolo žaismę 
tarp Dodgers ir Chicago Cards.

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

bend ro

New Yorke pereitą 
dienį įėjo galion rendų 
lė.‘ Rendos turi pasilikti tokio
mis, kokios buvo pereito ko
vo 1-mą, bet leista pakelti, jei
gu padaryta žymių 
pagerinimų.

pirma- 
kontro-

pataisų-

John P. ir Martha 
kurie eidami plėšimo 
kad nekaltai atrodyti, nešda
vosi ir kūdiki, nuteisti kalėji- 
man, o kūdikis perduotas ki
tiems auklėti.

Su pereitu pirmadieniu New 
Yorko didmiestyj leista gatvė
se turėti daugiau šviesų (nak
timis). Automobiliams leista 
naudotis šviesesnėmis prieša
kinėmis lempomis. Kitais žo
džiais, tapo nuimtas tamsos 
slogutis, slėgęs mūsų miestą, 
per tūlą laiką.

Tas viskas sudaro mieste 
geresnę atmosferą. Jaukiau 
dabar išeiti gatvėn. Smagiau 
nuvykti į Times Sq., lengviau 
važiuoti automobiliais nakti
mis — iki šio Ibūdavo labai 
pavojinga važiuoti tamsiomis 
gatvėmis.

Piliečių ūpas pagyvėjo, vi
sas gyvenimas palinksmėjo.

N.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikui 
ateičiuR su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

tikslais,

STANLEY MISIŪNAS
Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GĖRIMAI

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI

Daug Stalų Kompanijom 
kitur atvykusius svečius visuomet 

širdingai pavaišiname.
Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 

Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL 
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 

• R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

Iš

I

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Tel. EVergreen 4-9612

Organizacijų išrinktos komisijos 
susirinkite pasitarimui šio penkta
dienio vakaro 7 vai., lapkričio 5, 
419 Lorimer St., virtuvėj. Taipgi 
prašomos dalyvauti valdybos tų 
draugijų, kurios neišrinko komisijų. 
Kviečiami ir svečiai. Šio parengi
mo pelnas bus skiriamas Lietuvos 
žmonių pagalbai. — Komisijos na
rys A. Mureika. (260-261)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 ir ALDLD 138 kp. susi

rinkimas įvyks ketvirtadieni, 4 d. 
lapkričio. Rusų Name, 8 v. v. Visi 
dalyvaukite, — Sekretorė. (260) i

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir 

Iš senų 
■k naujus 

lūs ir 
Mk sudarau

į rikoniškais. Rei-
| kalui esant ir 

B-f padidinu tokio 
f dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES
St., Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

JONAS 
512 - Marion
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 8-6191

pTwTshalms
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Teni. Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:
Tru-Ember Fuel Co., Inc.

496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
filius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

iVaYnVaYnZaViitaS

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 Ir aukščiau 
Auksinis $8.50 ir aukščiau.

Puikinusi moderniniai žiedai. 
Setas $80.00 ir aukščiau.

Iniclalinls žiedas, 
$15.00 Ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




